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Wstęp 

W ostatnich latach coraz częściej podkreśla się konieczność przejścia w gospodarce 

europejskiej na tzw. gospodarkę o obiegu zamkniętym. Coraz większego znaczenia nabiera 

racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi oraz wykorzystanie materiałów odpadowych.  Rosnąca 

świadomość ekologiczna społeczeństwa, w tym świadomość konieczności opierania gospodarki 

na zrównoważonym rozwoju sprawia, że coraz częściej poruszana jest kwestia wpływu 

na środowisko w różnych dziedzinach aktywności człowieka. Obecnie jedną z branż, mających 

najistotniejszy wpływ na generowanie zanieczyszczeń jest budownictwo [1, 2].  Podejmowane są 

obecnie liczne prace dążące do zmniejszania energochłonności rozwiązań dla budownictwa oraz 

zmniejszenia liczby generowanych odpadów. Są to główne czynniki motywujące do prac badawczych 

nad nowymi, innowacyjnymi rozwiązaniami materiałowymi [3, 4].  

Obecna technologia cementu portlandzkiego, odziedziczona po XX wieku, ma wiele wad, 

takich jak [5, 6]: bardzo wysokie zużycie energii, zużycie dużej ilości zasobów naturalnych, znaczące 

zanieczyszczenie środowiska, w tym bardzo wysoka emisja CO2 oraz wysoko toksycznych tlenków 

azotu, a także kwestionowana w wielu artykułach naukowych trwałość materiału. Znaczące zużycie 

energii, jest związane z wysoką temperaturą niezbędną do przeprowadzenia procesu wypalania 

klinkieru. Wytwarzanie cementu portlandzkiego odbywa się w temperaturze rzędu 1400–1500°C [1].  

Proces ten trudno zakwalifikować do technologii, sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na idei 

zrównoważonego rozwoju. 

Najbardziej obiecującymi alternatywnymi rozwiązaniami są technologie oparte 

na kompozycjach aktywowanych alkaliami i geopolimerach [5, 6]. Technologie te mają znacznie 

niższy ślad węglowy niż tradycyjne materiały budowlane. Szacuje się, że przy produkcji jednej tony 

klasycznego cementu przedostaje się do atmosfery tona dwutlenku węgla. Podczas syntezy 

geopolimerów wydziela się 4–8 razy mniej CO2 i jednocześnie znacząco obniża się zużycie energii - 

spadek minimum 2–3 krotnie [1, 7]. Dodatkowo wytwarzanie geopolimerów możliwe jest w oparciu 

o tzw. surowce (minerały) antropogeniczne, przykładowo żużle i popioły. Obecnie energetyka oraz 

przemysł wydobywczy i metalurgiczny wytwarzają ogromne ilości odpadów poprocesowych, których 

deponowanie w środowisku może powodować poważne problemy ekologiczne związane 

z zanieczyszczeniem gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych. W procesie syntezy 

geopolimerów możliwe jest wykorzystanie znacznych ilości tego rodzaju odpadów jako surowca do 

produkcji nowych wyrobów, w procesach nisko energochłonnych i nisko emisyjnych [1]. 

Należy jednak zauważyć, że geopolimery to nie tylko materiał przyjazny środowisku. 

Posiadają istotne zalety jako materiał konstrukcyjny m.in.: znaczną odporność chemiczną i termiczną 

oraz doskonałe właściwości mechaniczne, w szczególności wytrzymałość na ściskanie [8, 9]. 

Ich główne zalety to: 

 wysoka wytrzymałość początkowa [10, 11], 

 mniejszy skurcz i niskie przewodnictwo cieplne - stabilność wymiarów [12, 13], 

 dobra ognioodporność do 1000°C, a w przypadku wprowadzanych modyfikacji również 

do wyższych temperatur, oraz brak emisji toksycznych oparów podczas ogrzewania [14, 15], 

 wysoki poziom odporności na szereg różnych kwasów i zasad [10, 16], a także odporność 

na działanie czynników atmosferycznych [17, 18], 
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 dobrą odporność na ścieranie, szczególnie po zmieszaniu z teflonem (PTFE) jako 

wypełniaczem [19], 

 przyczepność do świeżych i starych podłoży betonowych, stali, szkła, ceramiki [20, 21], 

 wysoka zdolność do odwzorowywania powierzchni, powielania wzorców formy [22], 

 brak korozji zbrojenia stalowego w geopolimerze oraz wysoki stopień adhezji geopolimeru 

ze stalą [23, 24], 

 dostępność surowców i ich niższy koszt, przy czym istnieje możliwość produkcji materiałów 

geopolimerowych na bazie materiałów odpadowych tj. popioły z elektrociepłowni czy 

elektrowni [25, 26], 

 możliwość immobilizacji odpadów niebezpiecznych poprzez zamykanie ich w kompozytach 

geopolimerowych [27, 28].  

Jednym z ograniczeń dla szerokiego zastosowania tych materiałów jest ich stosunkowo niska 

odporność na kruche pękanie [5]. Współcześnie, jednym z najważniejszych obszarów badawczych, 

jest poprawa tych właściwości mechanicznych [29, 30]. 

W rozdziale pierwszym i drugim został szczegółowo opisany stan zagadnienia dotyczącego 

tematu pracy. Przedstawione informacje związane są ze stanem badań nad materiałami 

geopolimerowymi z różnymi rodzajami zbrojeń z włókien, zarówno naturalnych, jak i chemicznych. 

Opis skoncentrowany jest na wykorzystaniu włókien krótkich, niemniej jednak w celu ukazania 

całości stanu obecnego odniesienia do wybranych badań w zakresie wzmocnienia kompozytów 

geopolimerowych włóknami długimi i tkaninami okazały się niezbędne. Opis jest uzupełniony 

badaniami, które były prowadzone w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Krakowskiej w ramach projektu pn. “Development of eco-friendly composite materials 

based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers” („Rozwój przyjaznych dla środowiska 

kompozytów geopolimerowych wzmacnianych włóknami odpadowymi”). Projekt jest realizowany 

w ramach ERANet-LAC: Latin America, Caribbean and European Union, programu finansowanego 

przez Komisję Europejską w ramach 7 Programu Ramowego w ramach działania Research and 

Technology Development (FP7), w temacie #02: Waste management, recycling and urban mining 

(project no. ELAC2015/T02-0721). 

Na bazie dokonanego przeglądu literatury i określenia stanu obecnego został sformułowany 

cel pracy oraz jej tezy. Zostały one omówione w rozdziale trzecim.  

W rozdziałach czwartym i piątym zaprezentowane zostały surowce służące do wytwarzania 

kompozytów oraz został przedstawiony proces ich syntezy. Rozdział czwarty to przedstawienie 

rodzajów włókien chemicznych i naturalnych wybranych do badań. Są to włókna szklane, włókna 

węglowe oraz włókna kokosowe. Dwa pierwsze z nich zostały wybrane ze względu na własności 

mechaniczne i przewidywane właściwości mechaniczne kompozytów. Włókna naturalne zostały 

wybrane z uwagi na możliwość porównania właściwościi włókien chemicznych i naturalnych. 

Wybrano włókna kokosa ze względu na możliwość wykorzystania wyników badań również w ramach 

wyżej wymienionego projektu oraz ze względu na ich właściwości mechaniczne. 

Rozdziały szósty i siódmy stanowią prezentację przeprowadzonych badań w ramach pracy, 

w tym badań właściwości mechanicznych oraz prowadzonych badań pomocniczych tj. obserwacje 

na skaningowym mikroskopie elektronowym, które pokazują strukturę badanych kompozytów. 

Pracę zamykają rozdziały ósmy i dziewiąty, w których zostały podsumowane i omówione 

otrzymane rezultaty w kontekście oceny możliwości zastosowania projektowanych kompozytów jako 

materiału konstrukcyjnego przyjaznego dla środowiska oraz pokazane zostają przyszłe kierunki 
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badań. W rozdziale ósmym wyniki przeprowadzonych badań zostały omówione w kontekście 

porównawczym z innymi pracami w zakresie materiałów geopolimerowych oraz właściwości 

otrzymanych kompozytów zostają porównane ze standardowymi materiałami wykorzystywanymi 

w branży budowlanej. W rozdziale dziewiątym pokazane są współczesne wyzwania badawcze 

związane z materiałami geopolimerowymi zbrojonymi włóknami. 
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1. Kompozyty z włóknami na bazie geopolimerów 

Obecnie wzmocnione włóknami materiały kompozytowe odgrywają ważną rolę w wielu 

sektorach gospodarki. Coraz częściej wykorzystywane są dla zaawansowanych rozwiązań 

technicznych, w sektorach takich jak lotnictwo czy motoryzacja. Prowadzone są również liczne 

badania nad możliwościami wzmacniania materiałów geopolimerowych różnego rodzaju włóknami 

[1, 2]. W niniejszym rozdziale zostały opisane badania literaturowe przeprowadzone w tematyce 

pracy z wykorzystaniem baz tj. ScienceDirect (język angielski), Scopus (język angielski) i Google 

Scholar (język angielski oraz język polski). Badania te dotyczyły wykorzystania włókien krótkich jako 

zbrojenia kompozytów na osnowie geopolimerowej. Jako materiał zbrojenia są rozpatrywane 

głównie włókna krótkie, niemniej jednak w celu ukazania całości stanu obecnego odniesienia do 

wybranych badań w zakresie wzmocnienia kompozytów geopolimerowych włóknami długimi i 

tkaninami okazały się niezbędne. Jako materiał osnowy przedstawiony jest materiał geopolimerowy, 

rozumiany jako niewielka część grupy materiałów aktywowanych alkalicznie [8, 31]. W przeglądzie 

literaturowym, ze względu na stosowanie przez niektórych autorów zamiennie terminów materiały 

aktywowane alkalicznie, polimery nieorganiczne, jak i geopolimery, uwzględniono wszystkie 

wyszczególnione stosowane nazwy. 

1.1. Włókna naturalne 

Wykorzystanie włókien naturalnych jako materiału wzmocnienia w kompozytach 

geopolimerowych jest szczególnie korzystne z ekologicznego punktu widzenia [5, 30]. Zastąpienie 

włókien chemicznych ich naturalnymi odpowiednikami znacząco wpływa na redukcję tzw. śladu 

węglowego dla danego wyrobu, w szczególności redukcję emisji CO2. Jednak zmniejszenie wpływu na 

środowisko to nie jedyna zaleta włókien naturalnych. Włókna te mają również inne cechy, które 

sprawiają, że są one chętnie wykorzystywane jako wzmocnienia w różnych rodzajach kompozytów, 

w tym tworzyw sztucznych i betonów [30, 32]. Do najważniejszych z nich należą:  

 odtwarzalność surowca, w tym w wielu przypadkach stosunkowo krótki czas „produkcji” – 

duża ilość włókien wytwarzana jest z wykorzystaniem roślin, które mają krótki cykl 

wegetacyjny, w tym roślin jednorocznych [5, 33], 

 relatywnie niskie koszty produkcji, w porównaniu z włóknami chemicznymi, przy 

zastosowaniu ich do tradycyjnych linii wytwórczych najczęściej istnieje możliwość 

wykorzystania tego samego parku technologicznego, jak dla przetwórstwa włókien 

chemicznych [34, 35], 

 niska gęstość [5, 36], 

 relatywnie wysoka wytrzymałość właściwa [30, 37], 

 są nietoksyczne dla ludzi oraz nieszkodliwe dla środowiska [33, 38], 

 najczęściej są łatwe w obróbce, a ich koszt wytwarzania jest niski - produkcja sztucznych 

włókien jest procesem wysoce energochłonnym, przeciwnie do uzyskania naturalnego 

[30, 38]. 

Wyszczególnione zalety sprawiają, że podejmowane są prace badawcze nad możliwością 

wykorzystania tych włókien jako zbrojenia w geopolimerach, w szczególności w aspekcie 
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zastępowania włókien chemicznych naturalnymi. Przy czym włókna te zapewniają z reguły 

wystarczające właściwości mechaniczne dla większości aplikacji z zakresu budownictwa [5, 34].  

1.1.1. Włókna roślinne 

Wśród włókien naturalnych, najwięcej badań zostało przeprowadzonych z różnego rodzaju 

włóknami roślinnymi. W skali świata obecnie jest znanych około 2 tysięcy gatunków roślin 

włóknodajnych, z czego obecnie wykorzystywanych jest około 1 tysiąca [39]. Najpopularniejszym 

obecnie używanym włóknem jest bawełna (gossypium). Roślina ta pochodzi z tropikalnych 

i subtropikalnych regionów, takich jak Ameryka, Afryka i Indie [5, 39]. Włókna bawełniane są również 

częstymi odpadami w Europie, pochodzącymi przede wszystkim z przemysłu odzieżowego, ale nie 

tylko. Stanowią one również część odpadu kordu tekstylnego ze zużytych opon samochodowych 

(do produkcji używa się włókien bawełnianych w połączeniu z włóknami chemicznymi) [40]. Wiele 

prac badawczych związanych z geopolimerami wzmocnionymi włóknami bawełnianymi 

przeprowadzono w latach 2013-2014. Bawełna była wprowadzana do matrycy geopolimerowej 

na bazie popiołów lotnych klasy F pochodzących z elektrowni Collie w Zachodniej Australii jako 

dodatek w postaci włókien krótkich oraz jako tkanina bawełniana [33, 41]. 

Badania kompozytów ze zbrojeniem z włókien krótkich wykonane były z dodatkiem włókien 

bawełnianych w ilości od 0,3 do 1,0% wagowych (0, 0,3, 0,5, 0,7 i 1,0%). Zastosowano włókna 

o wymiarach 10 mm x 0,2 mm. Prace prowadzone były w oparciu o matrycę na bazie popiołów 

lotnych. Uzyskane wyniki pokazują, że dodatek włókien bawełny (do 0,5% wagowego) zwiększa 

wytrzymałość na ściskanie i zginanie, wartość modułu elastyczności i wytrzymałość na kruche 

pękanie kompozytów. Jednak dalszy wzrost dodatku włókien bawełnianych - powyżej 0,5% 

wagowych powodował zmniejszenie właściwości mechanicznych. Zdiagnozowaną przyczyną była 

słaba urabialność mieszanki, powodująca tworzenie się pustych przestrzeni (słabe rozproszenie 

włókien w matrycy) oraz aglomerację włókien [35, 42]. Prace wstępne dotyczące dodatku włókien 

bawełnianych jako zbrojenia do geopolimerów wytwarzanych na bazie popiołu lotnego 

z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska) były prowadzone również w Instytucie 

Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej (WM PK) [5]. Rezultaty 

badań pokazują, że 1% dodatek włókna bawełnianego poprawia właściwości mechaniczne 

geopolimerów w porównaniu z próbkami referencyjnymi - bez domieszki włókien [5]. 

Literatura przedmiotu wskazuje również na obiecujące wyniki badań z dodatkiem tkaniny 

bawełnianej. Badania takie zostały przeprowadzone z dodatkiem włókien (w postaci tkaniny) w ilości 

od 0 do 8,3% wagowych kompozytu. Rezultaty pokazują, że optymalna wartość zbrojenia wynosi 

w tym przypadku 2,1% wagowych, co daje optymalne właściwości mechaniczne [43, 44]. Dodatkowo 

zostały przeprowadzone badania absorbcji wody, które wskazują na zwiększoną absorbcję przez 

kompozyty z włóknami i wpływ tego procesu na znaczące obniżenie właściwości mechanicznych 

kompozytu [45]. Wyniki badań pokazują również zależność właściwości mechanicznych od orientacji 

włókien w kompozytach i ułożenia poszczególnych warstw tkaniny [42]. Prowadzone badania 

obejmowały również stabilność termiczną tego rodzaju kompozytów. Pokazują one, że kompozyty 

w włóknami bawełnianymi mają stabilne właściwości w podwyższonej temperaturze dzięki matrycy 

geopolimerowej [35, 44]. 

Innym popularnym włóknem, które znalazło zastosowanie w różnego rodzaju kompozytach, 

jest banan manilski (lub tzw. konopie manilskie, musa textilis, ang. abaca). Włókno to pozyskiwane 

jest z jednego z gatunków bananów, który jest produkowany głównie przez Filipiny. Zainteresowanie 
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przemysłu wykorzystaniem tego włókna wynika przede wszystkim z jego bardzo dobrych właściwości 

mechanicznych [39, 46]. W przypadku kompozytów geopolimerowych badania były prowadzone 

na bazie popiołu lotnego - badania dotyczyły wykorzystania długich włókien rośliny jako zbrojenia 

(włókna około 25 cm) [46] oraz możliwości wykonywania kompozytów na bazie metakaolinu 

wzmocnionego włóknami krótkimi [47] oraz kompozytów spienionych wzmacnianych tym włóknem 

[48].  

W przypadku kompozytów z włóknem długim bazowały one na popiele lotnym, który 

pochodził z elektrowni węglowej położonej w centralnym regionie Luzon na Filipinach. Głównym 

celem badań było poprawienie przyczepności włókien banana manilskiego do matrycy 

geopolimerowej poprzez ich obróbkę chemiczną. Wyniki pokazują, że wykorzystanie Al2(SO4)3 

do obróbki włókien pozwala na utworzenie w trakcie procesu Al(OH)3, co skutkuje uzyskaniem 

szorstkiej struktury powierzchni włókna i w efekcie zwiększa jego przyczepność do matrycy 

geopolimerowej. Badania wskazują, że taka obróbka wstępna włókna pozwala również na ochronę 

włókna przed trudnym alkalicznym środowiskiem matrycy geopolimerowej i chroni przed jego 

rozpuszczeniem [46]. Materiały kompozytowe ze wstępnie przygotowanymi włóknami wykazują 

wyższą wytrzymałość na zginanie w porównaniu zarówno do geopolimeru bez wzmocnienia, 

jak i z włóknem wstępnie nieprzygotowanym [46]. W szczególności dodatek około 1% wagowego 

włókna poprawił wytrzymałość na ściskanie (dla włókna poddanego wstępnej obróbce wynosiła ona 

25,9 MPa i dla włókna „surowego” - 22,2 MPa, w porównaniu z matrycą bez wzmocnienia: 

21,6 MPa) oraz wytrzymałość na zginanie (dla włókna poddanego wstępnej obróbce wynosiła ona 

7,3 MPa i dla włókna „surowego” 5,5 MPa, w porównaniu z matrycą bez wzmocnienia: 2,8 MPa) 

[46].  

Prace z wykorzystaniem włókien banana manilskiego były również prowadzone dla matrycy 

geopolimerowej, dla której bazą był metakaolin [47]. Przedstawione w opracowaniu rezultaty dały 

niezwykle dobre wyniki, które wymagałyby weryfikacji przyjętej metodologii badań. Początkowe 

wartości właściwości mechanicznych matrycy, bez dodatku włókien były na poziomie 2,5 MPa (dla 

aktywacji alkalicznej prowadzonej roztworami sodu) i około 7 MPa (dla aktywacji alkalicznej 

prowadzonej roztworami potasu). Badania prowadzono dla dodatków 0, 2, 4, 6 oraz 8% wagowych 

włókien banana manilskiego, przy czym do matrycy zostały dodane włókna krótkie, równomiernie 

rozmieszczone w całej objętości kompozytu [47]. Rezultaty prac badawczych pokazały imponujący 

wzrost wytrzymałości na zginanie, który w przypadku kompozytów aktywowanych roztworami sodu 

był ponad 10 krotny – dla 8% dodatku włókien otrzymano 27 MPa, zaś w przypadku kompozytów na 

bazie potasu wartość wytrzymałości na zginanie wyniosła 50 MPa [47]. Rezultaty te nie znajdują 

potwierdzenia w innych pracach badawczych, dlatego przedstawione wyniki wydają się błędne, 

a badania wymagają weryfikacji. Dodatkowo przeprowadzone zostały badania odporności na 

zmienne środowiska (w tym środowisko wilgotne oraz działanie wody morskiej) oraz na wysokie 

temperatury (praca w temperaturze do 300°C). Uzyskane rezultaty pokazują znaczną odporność 

geopolimerów na trudne środowiska pracy, co potwierdzają inne prowadzone w tym zakresie 

badania. W tym przypadku dodatek włókna banana manilskiego, jako jednego z najbardziej 

odpornych włókien naturalnych, jest pożądany i pozwala na poprawę właściwości badanych 

kompozytów [47]. 

Kompozyty spienione zostały przygotowane z użyciem wody utlenionej jako środka 

spieniającego [48]. Jako zbrojenie zastosowano krótkie włókno abaki – długości ok 1 cm. Zostało ono 

wcześniej poddane wstępnej obróbce poprzez moczenie w roztworze alkalicznym prze 2 godziny. 

Następnie zostało przepłukane wodą, aż do osiągnięcia pożądanego pH – 7 i wysuszone. Włókno było 
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dodawane do próbek w proporcjach: 0,00%, 0,25% oraz 0,50% [48]. Dodatek włókien spowodował 

wzrost wytrzymałości na ściskanie próbek. Najlepsze rezultaty otrzymano dla próbek z 0,25% 

dodatkiem abaki, wytwarzanych – 35,5 MPa. 

Włókna sizalowe (Agave sisalana) są sztywnymi włóknami używanymi do produkcji różnych 

produktów [5]. Jest to jedno z najczęściej stosowanych włókien celulozowych. Roślina rośnie 

w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Meksyku [39, 49]. Niewątpliwą zaletą tej rośliny jest możliwość 

uprawy całorocznej w klimacie gorącym i suchych regionach, które często nie nadają się do innych 

upraw. Jest rośliną mało wymagającą i może być uprawiana na większości rodzajów gleb, dodatkowo 

jest stosunkowo odporna na choroby [50, 51]. Włókna sizalu tradycyjnie były stosowane na wyroby 

powroźnicze. Współcześnie znalazły zastosowanie przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym 

jako wypełniacz kompozytów z tworzyw sztucznych oraz w przemyśle papierniczym. Włókna te 

wykorzystywane są również przy produkcji: artykułów do masażu, sprzętu ortopedycznego, tkanin, 

a także mebli czy tapet [52, 53]. W zakresie kompozytów geopolimerowych włókna sizalowe również 

spotkały się z zainteresowaniem. Badania w zakresie dodatku sizalu jako zbrojenia były prowadzone 

na dwóch rodzajach geopolimerów opartych na metakaolinie [32, 54, 55] oraz na popiele lotnym 

[5, 56]. 

Matryca na bazie metakaolinu została wzmocniona włóknami krótkimi o długości około 

25 mm. Dodatek włókien wynosił 3% wagowo. Uzyskane wyniki pokazały spadek wytrzymałości na 

zginanie z 6,9 MPa dla materiału matrycy do 6,0 MPa dla kompozytu zawierającego 3% dodatek 

włókien sizalu. Jednocześnie zanotowano znaczącą poprawę wtrzymałości na ściskanie z 1,4 MPa dla 

materiału matrycy do 2,7 MPa dla kompozytu zbrojonego włóknem [32]. Należy przy tym zauważyć, 

że wyniki zaprezentowano graficznie w postaci histogramów. W przypadku przedstawionych 

rezultatów wartości dla wytrzymałości na ściskania oraz wytrzymałości na zginanie wydają się być 

zamienione miejscami, gdyż odbiegają one znacznie od innych rezultatów przedstawionych w 

literaturze przedmiotu.  

Badania na bazie geopolimeru, dla którego materiał wyjściowy stanowił popiół lotny, klasy F 

uzyskany z elektrowni cieplnej Satpura Sarni, District-Betul przeprowadzono z dodatkiem różnych 

ilości włókna sizalowego [56]. Włókna sizalowe (długość około 1 cm) dodano w ilości 0,5, 1, 1,5, 2, 

2,5% wagowych. Najlepsze rezultaty uzyskano dla kompozytów o zawartości do 2% wagowych 

włókna sizalowego [56]. Wytrzymałość na ściskanie po 14 dniach dla kompozytów z 2% dodatkiem 

włókna wynosiła prawie 41 MPa, daje to znaczącą poprawę w porównaniu z wartością średnią: 27,2 

MPa uzyskaną dla samej matrycy geopolimerowej (wartości uzyskane dla kompozytów 

wytwarzanych w temperaturze pokojowej). Jeszcze lepsze rezultaty zostały uzyskane 

dla kompozytów sezonowanych w podwyższonej temperaturze (60oC) przez 48 godzin. Było to 

odpowiednio 37,15 MPa dla materiału matrycy i 46,3 MPa dla ma kompozytów z 2% dodatkiem 

włókna. W przypadku wytrzymałości na zginanie uzyskane wyniki dla samej matrycy geopolimerowej 

wynosiły 3,3 MPa, zaś dla kompozytów z 2% dodatkiem włókien sizalu nastąpił wzrost do wartości: 

4,5 MPa. 

Badania wpływu dodatku krótkich włókien sizalowych do geopolimerów na bazie popiołów 

lotnych były prowadzone również w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Krakowskiej (WM PK) [5]. Popioły pochodziły z elektrociepłowni „CEZ Skawina” 

(małopolskie, Polska). W tym przypadku również zanotowano poprawę właściwości mechanicznych, 

w tym wytrzymałości na ściskanie i na zginanie, jednak wzrost wartości nie był tak znaczący jak dla 

poprzednio przytoczonych badań. Próbki badane były po 28 dniach. Dla wytrzymałości na ściskanie 

uzyskano wartość średnią dla matrycy geopolimerowej: 24,8 MPa, zaś dla kompozytu z 1% 
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dodatkiem włókna sizalu: 25,2 MPa. Dla badań wytrzymałości na zginanie uzyskano odpowiednio: 

5,5 MPa i 5,9 MPa. Należy również zauważyć, że w przypadku badań wytrzymałości na zginanie 

można było zaobserwować zmianę rodzaju pękania próbki. Przełomy, w czystej matrycy mające 

charakter kruchy, typowy dla ceramiki. W kompozytach z włóknami przełomy miały charakter 

bardziej ciągliwy. Próbki pomimo zakończenia próby zginania nadal „utrzymywały ciągłość” poprzez 

włókna. Dodatkowo w ramach badań wykonano zdjęcia na mikroskopie skaningowym. Na zdjęciach 

nie stwierdzono roztwarzania włókna przez materiał matrycy. Na rys. 1.1. przedstawiono strukturę 

włókna sizalu. Budowa włókna ułatwia jego łączenie z geopolimerem poprzez widoczne na zdjęciu 

nierówności w strukturze włókna. 

 
Rysunek 1.1. Obraz SEM: włókna sizalowe 

Na rys. 1.2. są widoczne włókna w osnowie geopolimerowej. Włókna występują 

równomiernie w całej objętości kompozytu, są rozproszone - rozmieszczone bez wyznaczonego 

porządku kierunkowego. Taki sposób rozmieszczenia włókien pozwala na uzyskanie właściwości 

mechanicznych wyrobu zbliżonych we wszystkich płaszczyznach. 
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Rysunek 1.2. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 1% włókien sizalowych – obraz pokazujący 

rozmieszczenie włókien w kompozycie 

Badania nad włóknami sizalowymi były prowadzone ze względu na wspólny projekt 

badawczy realizowany wraz z krajami Ameryki Łacińskiej, w celu dokonania porównania zachowania 

tych włókien w różnego rodzaju matrycach geopolimerowych. W najbliższym czasie planowana jest 

publikacja na bazie wyników tych prac.  

Badania podejmowane w literaturze światowej, związane z użyciem włókien sizalowych jako 

zbrojenia kompozytów, dotyczyły również tematu odporności kompozytów na wysokie temperatury. 

Testy odporności ogniowej przeprowadzono dla płyt warstwowych wykonanych z matrycy 

metakaolinowej wypełnionej włóknem (mata sizalowa 3 mm) i następnie pokrytej materiałem 

matrycy; wykonano próbki o wymiarach 200 x 200 mm [54]. Kompozyty wystawiono na bezpośredni 

płomień, a zmiany wizualne oraz profil temperatury oceniano po 35 minutach. Wyniki pokazują, 

że kompozyty, posiadając znaczne właściwości izolacyjne, stanowiły barierę dla wysokiej 

temperatury. Redukcja temperatury wynosiła około 80-90% w pobliżu płomienia. Dodatkowo 

redukcja temperatury była jeszcze większa na krawędziach, które zarejestrowały temperaturę 40oC 

zaledwie o 9 cm od obszaru działania płomienia [54]. Potwierdza to ognioodporne właściwości 

geopolimerów, a dodatkowo wskazuje, że stanowią one ochronę dla łatwopalnych włókien 

roślinnych. Dla tego rodzaju zbrojeń były również prowadzone badania właściwości mechanicznych 

[55]. W tym przypadku dodano do matrycy piasek w stosunku 1:1 (metakaolin : piasek). Próbki 

przygotowano, układając 5 warstw włókna naprzemiennie z geopolimerem, co dawało około 10% 

objętościowych włókna w strukturze kompozytu [55]. Badania właściwości mechanicznych odbywały 

się po 7 dniach. W przypadku wytrzymałości na zginanie przeprowadzono dwa rodzaje prób do 

momentu pojawienia się pęknięć, gdzie otrzymano wartość: 5,2 MPa, oraz do całkowitego 

zniszczenia próbki, które nastąpiło przy wartości: 17,7 MPa [55]. 

Innym włóknem roślinnym, którego możliwości wykorzystania w matrycy geopolimerowej 

były badane jest włókno pochodzące z liści ananasa (Ananas comosus). Włókno to stanowi produkt 

odpadowy uprawy ananasów [32]. Badania były prowadzone w oparciu o matrycę na bazie 
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metakaolinu, która została wzmocniona włóknem krótkim (25 mm), w ilości 3% wagowych [32]. 

Rezultaty pokazały poprawę właściwości mechanicznych kompozytu na ściskanie (2 MPa dla 

kompozytu z włóknami w porównaniu z materiałem matrycy - 1,4 MPa), jednak otrzymane rezultaty 

były niższe, niż w przypadku analogicznej ilości włókien sizalowych. W przypadku wytrzymałości 

na zginanie zanotowano spadek (6,9 MPa dla materiału matrycy i zaledwie 3,3 MPa dla kompozytu) 

[32]. Jak już zaznaczono wcześnie w artykule badania wytrzymałości na zginanie i wytrzymałości 

na ściskanie wydają się mieć zamienione wartości. Dodatkowo należy zauważyć, że przedstawione 

wartości dla matryc są niezwykle niższe i świadczą also o bardzo niskiej jakości surowca do produkcji 

materiału matrycy albo o złym doborze barametrów syntezy. 

Podobne badania były prowadzone dla matrycy na bazie popiołu lotnego. Jako surowiec 

do produkcji geopolimeru wykorzystano popiół lotny klasy C. Do badań użyto włókien krótkich 

o długości około 5,0 mm; badano następujące ilości dodatku: 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 i 1,2% wagowych 

[56]. Rezultaty badań pokazują, że dodatek włókien, pochodzących z liści ananasa poprawia 

właściwości mechaniczne (wytrzymałość na ściskanie i zginanie) kompozytów i nie zmienia 

odporności geopolimerów na wysokie temperatury i działanie kwasów [56]. Dla materiału matrycy 

wytrzymałość na ściskanie wynosiła: 23,3 MPa, zaś na zginanie: 6,0 MPa. Dodatek włókien 

powodował wzrost odpowiednio do wartości: 58,2 MPa i 7,1 MPa [57]. 

Biorąc pod uwagę warunki środowiskowe Polski najbardziej obiecującymi włóknami 

naturalnymi jako dodatki do kompozytów geopolimerowych wydają się len i konopie. Są to rośliny 

włókniste, których uprawa jest możliwa w naszych warunkach geograficznych. Len (Linum 

usitatissimum) jest jednym z najstarszych i najczęściej stosowanych włókien celulozowych. Włókna 

pochodzą z łodygi tej rośliny [49, 58]. Badania z wykorzystaniem lnu jako zbrojenia były 

przeprowadzane na różnego rodzaju matrycach geopolimerowych. Surowiec do wytwarzania 

geopolimeru stanowiły: dehydroksylowany kaolinit (glinka kaolinitowa uzyskana z haloizytu 

nowozelandzkiego - klasy Imerys Premium po wyprażeniu w 600oC) [58], popiół lotny o niskiej 

zawartości wapnia (klasa ASTM F, pochodzącego z elektrowni Eraring w regionie Nowej Południowej 

Walii w Australii) [59, 60], jak również popiół lotny z dodatkiem nanokrzemionki [61 - 63]. 

W poszczególnych badaniach stosowano różnego rodzaju dodatki włókna (tkaniny, jak i typowe 

włókna) oraz różny dodatek wagowy włókien od 1 do 10%. Wyniki badań wskazały poprawę 

właściwości mechanicznych poprzez dodatek włókien lnianych, w szczególności wytrzymałości 

na zginanie. Nie wszystkie rezultaty prezentowanych badań, pomimo ich publikacji w renomowanych 

czasopismach, są wiarygodne. Przykładem może być zwiększenie wytrzymałości na zginanie 

z 5,8 MPa dla matrycy geopolimerowej do 70,2 MPa dla kompozytu z 10% dodatkiem włókien 

lnianych [58]. 

Najbardziej kompleksowe badania zostały przeprowadzone w odniesieniu do tkanin lnianych, 

jako wzmocnienia kompozytu geopolimerowego na bazie popiołu lotnego. Do kompozytów 

dodawano tkaninę lnianą w następujących udziałach wagowych: 2,4, 3,0 i 4,1%. Najlepsze rezultaty 

zostały uzyskane dla dodatku 4,1% tkaniny. W tym przypadku wytrzymałość na zginanie kompozytów 

poprawiła się z 4,5 MPa dla matrycy geopolimerowej do około 23 MPa dla kompozytu, przy czym 

nastąpiła również zmiana charakteru przełomu z kruchego na bardziej ciągliwy [59, 60]. 

Wytrzymałość na ściskanie zaś zwiększyła się z 19,4 MPa dla matrycy geopolimerowej do 91 MPa dla 

kompozytu [59, 60]. Jakkolwiek przeprowadzone badania zostały opublikowane w czasopismach o 

światowej renomie to otrzymana znacząca poprawa właściwości mechanicznych kompozytów 

wydaje się małoprawdopodobna. Kontynuacją tych badań było wprowadzenie do kompozycji 

z udziałem 4,1% wagowych włókien lnianych dodatków organicznej nanoglinki (Cloisite 30B) jako 



14 
 

składnika matrycy geopolimerowej w następujących proporcjach wagowych: 0, 1,0%, 2,0% i 3,0% 

[60], co pozwoliło na dalszy wzrost właściwości mechanicznych – wytrzymałości na zginanie. 

Optymalny dodatek nanoglinki ustalono na poziomie 2% wagowych [61, 62]. Podobne badania 

zostały przeprowadzone z dodatkiem nanokrzemionki [61, 62]. Również i w tym przypadku 

zaobserwowano wzrost właściwości mechanicznych, przy czym najlepsze rezultaty uzyskano dla 

udziału 1-2% wagowych nanoskładnika. 

Badania w zakresie dodatku krótkich włókien lnianych do kompozytów geopolimerowych 

na bazie popiołów lotnych są obecnie prowadzone w Instytucie Inżynierii WM PK [63]. Popioły 

pochodzą z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska). Włókna lniane zostały 

dostarczone przez Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu (rys. 1.3.). Badania 

obejmują właściwości mechaniczne, jak i obserwacje mikrostruktury kompozytów (rys. 1.4.). W 

ramach prac badawczych określany jest wpływ różnej formy włókien na właściwości kompozytów. 

Włókna lniane wprowadzane są do matrycy w ilości 1%. Badania pokazują wzrost wytrzymałości na 

zginanie z 5,2 MPa dla materiału matrycy do około 8,4 MPa dla kompozytu zbrojonego oraz wzrost 

wytrzymałości na ściskanie z 42,7 MPa do 44,6 MPa. W tym przypadku jako materiału matrycy użyto 

geopolimer otrzymany z odpadów cegły glinianej. Badania te prowadzone są w ramach wspólnego 

projektu wraz z Papieskim Uniwersytetem Katolickim w Peru (Pontificia Universidad Católica del 

Perú) [63]. 

 
Rysunek 1.3. Obraz SEM: Włókno lniane 

Wykonane zdjęcia na mikroskopie skaningowym pokazują dobrą adhezję włókien lnianych 

do matrycy geopolimerowej (rys. 1.4.). 
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Rysunek 1.4. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 1% włókien lnianych 

Wspomniane badania oprócz włókien lnianych obejmują również włókna konopne, jako 

typowe dla strefy geograficznej, w której leży Polska. Włókna konopne zostały pozyskane również 

z Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu. Badania prowadzone są na bazie 

osnowy geopolimerowej wytworzonej z popiołów lotnych z elektrociepłowni „CEZ Skawina” 

(małopolskie, Polska) w Instytucie Inżynierii Materiałowej WM PK. Po lnie i sizalu, konopie (Cannabis 

sativa) są jednym z najczęściej stosowanych włókien celulozowych jako wzmocnienie w różnego 

rodzaju kompozytach [49]. Ich główną zaletą jest szybki wzrost roślin z których uzyskiwane są włókna 

- tylko 3,5 miesiąca oraz wysoka produkcja suchej biomasy z areału uprawnego [64 - 66].  

Badania ze wzmocnieniami z włókien konopnych przeprowadzono z użyciem nietypowych 

matryc geopolimerowych. Przykładowo odbywały się one z wykorzystaniem spienionej matrycy 

geopolimerowej, dla której materiałem bazowym był metakaolin. Jako substancji spieniającej użyto 

proszku metalicznego krzemu. Wzmocnienie miało charakter kierunkowy i wykonane było przy 

użyciu siatki z włókien konopnych; udział procentowy włókien konopi wynosił 1,13 i 4,53% 

wagowych w masie kompozytu [65]. Uzyskane rezultaty pokazały, że kompozyt zbrojony siatką 

konopną może być wykorzystywany w zastosowaniach budowlanych ze względu na dobre połączenie 

między matrycą i zbrojeniem w kompozytach, dobrą stabilność wymiarową w zmiennych warunkach 

termicznych i dobre właściwości mechanicznych [65]. W badaniach uzyskano m.in. poprawę 

wytrzymałości na zginanie od 0,4 MPa dla czystej matrycy do wartości 1,1 MPa dla próbek z 4,53% 

zawartością włókien konopnych.  

Inną matrycą geopolimerową, do której używano wzmocnienia wykonanego z włókien 

krótkich, była matryca na bazie: popiołu lotnego (pochodzącego z elektrociepłowni PEGO 

w Portugalii), odpadów szklanych oraz cementu portlandzkiego i kruszyw pochodzących z recyklingu 

[66]. Jako zbrojenia użyto krótkich włókien konopnych (o wymiarach 20-30 mm) w ilości 4%, 6% i 8% 

wagowych kompozytu. Rezultaty przeprowadzonych prac badawczych pokazały znaczne 

zmniejszenie właściwości mechanicznych w przypadku dodatku włókien. Największe spadki 

zanotowano dla próbek z 8% dodatkiem włókien dla wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach był to 
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spadek z 45 MPa uzyskiwanych dla matrycy do 12 MPa dla próbek z dodatkiem włókna konopnego, 

zaś dla wytrzymałości na zginanie spadek z 3,4 MPa dla czystej matrycy do 2,1 MPa dla kompozytu z 

8% dodatkiem włókien [66]. Pomimo znacznego spadku właściwości mechanicznych, autorzy 

podkreślają zalety nowych kompozytów, w tym korzyści dla środowiska tj. zmniejszenie śladu 

węglowego, związane z wykorzystaniem włókien naturalnych (zastosowanie co najmniej 8% włókien 

konopnych prowadzi do ujemnych emisji węgla – 19,7 kgCO2eq /m3) [66]. 

Innym włóknem, które może stanowić dodatek do kompozytów geopolimerowych jest 

włókno kokosowe. Kokos jest jedną z najbardziej powszechnych roślin spożywczych 

i przemysłowych. Włókna mogą być ekstrahowane zarówno z łupiny orzecha kokosowego (włókna 

kokosowe ang. coir), a także z pnia rośliny [5, 67, 68]. Badania takie były prowadzone m.in. w 

Instytucie Inżynierii Materiałowej WM PK w oparciu o matryce geopolimerową wytworzoną z 

popiołów lotnych z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska) i 1% dodatek włókien 

pochodzących z łupin kokosa [5]. Wstępne badania wykazały wzrost wytrzymałości na ściskanie: 24,8 

MPa – matryca i 31,3 MPa kompozyt z dodatkiem 1% włókna koksowego oraz niewielki spadek 

wytrzymałości na zginanie (wartość znajduje się w zakresie błędu pomiarowego – odchylenia 

standardowego): 5,5 MPa materiał matrycy i 5,2 MPa kompozyt. Przeprowadzono również 

obserwacje mikroskopowe kompozytu (rys. 1.5. i rys. 1.6.). 

 
Rysunek 1.5. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 1% włókien kokosowych [5] 

Obserwacje pokazały gorszą adhezję włókien kokosowych do matrycy niż w przypadku sizalu 

(rys. 1.2.) czy włókien lnianych (rys. 1.3. i rys. 1.4.), co może tłumaczyć gorsze właściwości 

mechaniczne uzyskanego kompozytu.  



17 
 

 
Rysunek 1.6. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 1% włókien kokosowych [5] 

W szczególności zdjęcia z dużym powiększeniu pokazują brak spójności matrycy z włóknem 

i pojawiającą się przestrzeń (rys. 1.6.). Badania dotyczące włókien kokosowych były kontynuowane 

i są opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej pracy. 

 Podobne badania przeprowadzono przy dodawaniu włókna koksowego w ilości od 0 do 1% 

(0, 0,25, 0,5, 0,75, 1%), w kompozytach na bazie matrycy geopolimerowej (opartej na popiele lotnym 

i pyle krzemionkowym) [68]. Badania wykazały, że optymalna ilość włókna kokosowego wynosi około 

0,75% wagowych ze względu na wytrzymałość na ściskanie. Badania przeprowadzono dla próbek 

po 14 i po 28 dniach. Po 14 dniach dla matrycy geopolimerowej wytrzymałość wynosiła: 27,7 MPa, 

zaś dla kompozytu: 41,8 MPa. Po 28 dniach wytrzymałość osiągnęła: 45,5 MPa dla matrycy 

i 51,2 MPa dla kompozytu z 1% udziałem włókien kokosowych. Dodatkowo prowadzone były 

badania dotyczące odporności na pękanie, w których pokazano, że dodatek włókna wpływa na 

 wzrost odporności na pękanie kompozytów z włóknami [68]. 

Do kompozytów użyto również włókien pochodzących z pnia rośliny. Włókna zostały pocięte 

do rozmiarów: 30-50 mm. Włókna dodawano w 0, 0,25, 0,5, 0,75, 1% wagowych. Matryca 

geopolimerowa została przygotowana na bazie popiołu lotnego z elektrowni Bosowa w Jeneponto, 

South Sulawesi [69]. Uzyskane rezultaty badania są interesujące i pokazują poprawę właściwości 

mechanicznych tylko dla kompozytu zawierającego 0,5% włókna. Rezultaty uzyskane dla innych 

proporcji dodatku włókna kokosowego są niższe niż wartości dla matrycy geopolimerowej. Dla 0,5% 

dodatku włókna uzyskano odpowiednio: 76,4 MPa wytrzymałości na zginanie (w porównaniu z 74,4 

dla materiału matrycy) oraz 89,4 MPa wytrzymałości na ściskanie (w porównaniu z 80,7 MPa dla 

materiału osmowy) [69]. Analizując wyniki należy jednak zwrócić uwagę, że ich wartości są mało 

wiarygodne ze względu na niewielką różnicę pomiędzy wytrzymałością na ściskanie i zginanie 

kompozytów. Wartości te są prawdopodobnie spowodowane przyjęciem złej metodologii 

w stosunku do badań na zginanie. 

Najnowsze prace w zakresie wykorzystania włókien kokosowych obejmowały kompozyty 

oparte na wieloskładnikowej matrycy, która zawierała: popiół lotny, żużel (pył powstały z mielenia 
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granulowanego materiału żużlowego jako odpadu z procesu wytopu rudy żelaza), ziemię (jako 

kruszywo drobnoziarniste zastępujące piasek), pyły odpadowe z kamieniołomu [70]. Badania 

obejmowały optymalizację składu matrycy z wyszczególnionych składników, a następnie jej badania 

z różną ilością krótkich włókien kokosowych (25-50 mm). Przebadano dodatki włókna w ilościach 0,5, 

1 i 1,5%. Optymalny dodatek włókna ustalono na poziomie 1% wagowego. Właściwości mechaniczne 

próbek były badane po 7 i 28 dniach dwoma metodami na mokro i na sucho [70]. Wyższe wartości 

zostały uzyskane dla metody suchej, są też bardziej porównywalne do metod badawczych 

stosowanych w innych artykułach. Po 7 dniach dla wybranej kompozycji uzyskano wartość 

wytrzymałości na ściskanie 4,8 MPa dla materiału matrycy oraz 5,8 MPa dla kompozytu z dodatkiem 

1% wagowego włókna. Po 28 dniach uzyskano odpowiednio następujące wartości: 5,7 MPa materiał 

matrycy i 6,5 MPa dla kompozytu [70]. 

Innym rodzajem włókien, pochodzących z palmy używanych jako wzmocnienie 

do kompozytów geopolimerowych, są włókna rafii. Surowe włókna ekstrahuje się z górnej 

powierzchni liści palmy [71, 72]. Badania krótkich włókien rafii przeprowadzono dla geopolimerów 

wytwarzanych na bazie popiołów lotnych ze Skawiny w Polsce [5, 72]. Wyniki pokazują, że pomimo 

obiecującej mikrostruktury włókien, która powinna łączyć się z matrycą geopolimerową (rys. 1.7.).  

 

 
Rysunek 1.7. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 1% rafii 

Kompozyty wzmocnione włóknami rafii mają gorsze właściwości niż włókna syntetyczne (PP) 

[72] oraz inne włókna pochodzenia naturalnego [5]. Uzyskane rezultaty wytrzymałości na ściskanie to 

jedynie 13,7 MPa, w porównaniu z włóknami kompozytami wzmacnianymi włóknem PP – 16,1 MPa. 

Również wytrzymałość na zginanie dla kompozytów wzmocnionych włóknami rafii była gorsza – 3,0 

MPa, w porównaniu do tej samej matrycy wzmacnianej włóknem PP – 3,9 [72]. 

Rzadziej stosowanym włóknem, jako dodatek do kompozytów, z którym jednak, ze względu 

na jego wysokie właściwości mechaniczne przeprowadzono badania dotyczące zastosowania jako 

zbrojenia geopolimerów, jest juta. Juta (Corchorus capsularis (biała juta) i Corchorus olitorius (ciemna 

juta) to włókno łykowe pochodzące z kory rośliny (włókno stanowi tylko 5-6% zielonego ciężaru). Jest 
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ono ekstrahowane z rośliny poprzez moczenie w wodzie [48]. Badania z udziałem włókien juty 

dotyczyły wzmocnień kompozytów w postaci tkanin [55, 73]. W obu przypadkach realizowano 

badania na matrycy wykonanej z tzw. betonu geopolimerowego, w tym przypadku był to metakaolin 

z dodatkiem kruszywa drobnoziarnistego - piasku (zachowano stosunek materiałów (1:1) [55, 73], 

przy czym w przedstawianych badaniach, oprócz wpływu dodatku włókna, prowadzono również 

testy dotyczące wpływu innych dodatków na matrycę geopolimerową [73]. Zastosowano również 

podobny udział objętościowy włókna w strukturze kompozytu około 10% [55, 73]. Uzyskane wyniki 

pokazują zmianę charakteru zachowania materiału podczas pękania. Dodatek włókien pozwala na 

zahamowanie typowo kruchego pękania, które ma miejsce dla materiałów ceramicznych [72]. 

Dodatkowo dodatek włókna juty pozwala na uzyskanie tej właściwości również w podwyższonych 

temperaturach (badania prowadzono do temperatury 250oC) [73, 74]. W drugim przypadku skupiono 

się na badaniu właściwości mechanicznych kompozytu; badania te odbywały się po 7 dniach od 

wytworzenia próbek. W przypadku wytrzymałości na zginanie przeprowadzono dwa rodzaje prób do 

momentu pojawienia się pęknięć, gdzie otrzymano wartość: 8,3 MPa, oraz do całkowitego 

zniszczenia próbki, które nastąpiło przy wartości: 15,2 MPa [55]. W przypadku drugiego rodzaju testu 

uzyskana wartość zależy bezpośrednio od wytrzymałości włókien użytych w zbrojeniu. 

Włóknem odpadowym, którego możliwość utylizacji badano w matrycach geopolimerowych 

jest tzw. słodkie sorgo. Jest to jedną z wielu odmian sorgo, której łodygi mają wysoką zawartość 

cukru. Do kompozytu (matryca geopolimerowa na bazie popiołu klasy F) zostały zaimplementowane 

jako odpady - wytłoczyny z procesu produkcyjnego w 1, 2, 3% wagowych. Mają one postać drobnych 

włókien o długości nieprzekraczającej 10 mm [75].  Wyniki pokazują, że wytrzymałość na ściskanie 

nieznacznie spada w przypadku dodatku włókna (przy czym najmniejszy spadek zanotowano dla 

dodatku 2%), a wytrzymałość na rozciąganie i zginanie wzrasta wraz z zawartością słodkich włókien 

sorgo do 2%, a następnie maleje [75]. Wzrost wytrzymałości na zginanie w przypadku dodatku 2% 

nastąpił z wartości 3,4 MPa (dla matrycy bez zbrojenia) do 6,4 MPa dla kompozytu z włóknami 

odpadowymi. Dodatkowo poprzez dodatek włókien zachodzi także zmiana zachowania podczas 

materiału pękania z kruchego (próbki bez włókien) na bardziej ciągliwy (dla próbek z włóknami) [75]. 

Badania związane ze wzmacnianiem prowadzono również przy użyciu włókien trukwy 

(ang. Luffa). Jest to rodzaj tropikalnych i subtropikalnych winorośli z rodziny ogórków. Włókna 

uzyskano z wysuszonych dojrzałych owoców (masa włókna tworzy strukturę gąbki). Jednorodny 

zewnętrzny rdzeń gąbki został pocięty na warstwy włókna, które połączono z matrycą 

metakaolinową [76]. Kompozyt zawierał około 10% objętościowych włókien cylindrycznych trukwy 

dodanych jako maty tworzące warstwy kompozytu [76]. Przedstawione przez autorów wyniki są 

bardzo obiecujące. Pokazują one, że wytrzymałość na ściskanie i zginanie końcowych produktów 

geopolimerowych odpowiednio wzrasta z 13 MPa do 31 MPa w przypadku wytrzymałości 

na ściskanie oraz z 3,4 MPa do 13,2 MPa w przypadku wytrzymałości na zginanie, a kompozyty są 

trwałe (brak znaczącego pogorszenia parametrów mechanicznych przez okres 20 miesięcy) [76]. 

Innym rodzajem włókna roślinnego użytego jako zbrojenie były włókna pochodzące 

z bambusa [77]. W produkcji kompozytów geopolimerowych użyto amazońskiego bambusa 

tropikalnego Guadua angustifolia. Geopolimer oparty na metakaolinie wzmocniono dwoma 

rodzajami włókna bambusowego. Włóknem o długości 12,51–40 mm oraz mikrowłóknem (poniżej 

1,25 mm) [78]. Najlepsze wyniki uzyskano dla mikrowłókien bambusowych. Wytrzymałość 

na zginanie wzrosła z 4,5 MPa dla materiału matrycy, aż do wartości 27,6 MPa dla kompozytu 

z dodatkiem 5% wagowego mikro włókna. Wytrzymałość na ściskanie spadła we wszystkich 

przypadkach. Dla mikrowłókna spadek ten był najmniejszy - 33,1 MPa dla kompozytu z dodatkiem 
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5% wagowego mikro włókna, w porównaniu z 55,7 MPa dla materiału bazowego [78]. Testowano 

również różne rodzaje obróbki wstępnej włókna, za pomocą namaczania oraz przy pomocy 

wstępnego nasączenia roztworem alkalicznym. Wyniki pokazują, że odpowiednie przygotowanie 

bambusa pozwala uzyskać wyższe rezultaty dla próby zginania w porównaniu z włóknami 

niepoddanymi wcześniejszej obróbce [78]. 

Jako wzmocnienia matryc geopolimerowych stosowano również odpady różnych frakcji 

przemysłu drzewnego, w tym w postaci włókien [79, 80]. Matryca geopolimerowa została stworzona 

na bazie popiołów klasy F dostarczonych przez elektrownię GK Kiel GmbH w Kilonii w Niemczech 

z dodatkiem metakaolinu. Różne rodzaje wzmocnień drewnianych zastosowano jako zbrojenie [79]: 

cząstki drewna, włókna, a także mączkę drzewną. Zastosowano zbrojenia w ilości 10% wagowych 

kompozytu. Wyniki badań pokazują, że kształt i wielkość agregatów drewna wpływa na właściwości 

kompozytów geopolimerowych [79]. We wszystkich przypadkach zanotowano znaczący spadek 

wytrzymałości na ściskanie. Przy czym mączka drzewna wykazuje najlepszą spójność z matrycą wśród 

badanych dodatków. Dodatek mączki drzewnej również znacząco wpływa na obniżenie masy 

kompozytu [81, 82].  

Inne pokrewne badania dotyczące wzmocnień na bazie materiału roślinnego są związane 

z dodatkami wybranych odpadów roślinnych, takich jak: łuski kukurydzy [77, 83], odpady z produkcji 

ryżu [77, 84], odpady z produkcji oleju z palm [85, 86], a także fusy z kawy [87, 88]. Badania w tym 

obszarze są cenne nie tylko ze względu na projekt nowego kompozytu, ale także z powodu nowych 

możliwości wykorzystania niektórych odpadów przemysłowych.  

Ponadto istnieje wiele naturalnych włókien, takich jak [48, 89]: ramie, agawa henekwen, 

sunn, kenaf, które nie zostały jeszcze zbadane jako wzmocnienie kompozytów geopolimerowych. 

Stwarza nowe możliwości badawcze i nowe możliwości zastosowania tej klasy kompozytów 

w przemyśle budowlanym. 

1.1.2. Włókna zwierzęce 

Jako wzmocnienia do matrycy geopolimerowej stosowano nie tylko włókna pochodzenia 

roślinnego, ale również włókna pochodzenia zwierzęcego. Była to przede wszystkim wełna [90, 91]. 

Badania prowadzone były z wykorzystaniem wełny wysokiej jakości (wełny merynosów), 

jak i z wykorzystaniem wełny niskiej jakości tzw. dywanowej [90] oraz wełny pochodzącej 

z odpadów. Matrycę stanowił geopolimer wytworzony z gliny haloizytowej typu kaolinitowego 

pochodzącej z Nowej Zelandii, zaś wzmocnienie 2 typy wełny wysokiej jakości wełna z merynosów 

(o wymiarach 18–25 µm) oraz wełna niskiej jakości – mieszana wełna dywanowa (o wymiarach 30–

35 µm). Włókna dodawano w ilości 5% wagowych kompozytu. Dodatkowo włókna poddane były 

różnym typom obróbki wstępnej - aplikowano je w 3 postaciach do kompozytów [89]:  

 w postaci otrzymanej bez zastosowania jakichkolwiek działań, 

 po oczyszczeniu przez ekstrakcję z wykorzystaniem aparatu Soxhleta, którą 

przeprowadzano przez 5 godzin w mieszaninie 2:1 chloroformu i metanolu. Po tym 

procesie wełnę dokładnie przemyto w wodzie destylowanej i wysuszono 

na powietrzu. Oczyszczoną wełnę następnie zanurzono w etanolowym 0,1M 

roztworze KOH na 30 minut w celu usunięcia pozostałych kwasów tłuszczowych, 

 wstępnie przygotowanej przez namoczenie w roztworze formaldehydu (CH2O; 50 ml; 

0,15 M) w temperaturze 50° C przez 30 minut, a następnie dokładne wypłukanie 

w wodzie destylowanej przez kolejne 30 min.  
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Po 14 dniach na przygotowanych próbkach przeprowadzono badania wytrzymałości 

na zginanie. Wytrzymałość ta dla materiału matrycy wynosiła 5,8 MPa. Dla kompozytów z dodatkiem 

włókien najlepsze właściwości uzyskano dla wstępnie przygotowanej wełny niskiej jakości oraz 

poddanej oczyszczaniu wełny wysokiej jakości było to odpowiednio 8,7 MPa oraz 9,1 MPa. Badania 

pokazały również zmianę charakteru przełomu z kruchego na ciągliwy [90].  

Badania prowadzone na wełnie odpadowej prowadzono na matrycy metakaolinowej 

z dodatkiem 23% i 31% objętościowych włókna (co dawało odpowiednio: 10% i 15% wagowych) [91]. 

Średnie wymiary włókna wynosiły 50 µm. Badania wytrzymałościowe były prowadzone po 4 dniach 

od momentu przygotowania próbek. Uzyskane właściwości mechaniczne dla matrycy to 

odpowiednio 1,4 MPa wytrzymałości na zginanie oraz 5,5 MPa wytrzymałości na ściskanie. Dla 

kompozytu z 10% dodatkiem wełny uzyskano 4,7 MPa wytrzymałości na zginanie oraz 8,6 MPa 

wytrzymałości na ściskanie, zaś dla kompozytu z 15% dodatkiem włókna odpowiednio 4,0 MPa i 8,3 

MPa [91]. Poza właściwościami mechanicznymi w artykule przedstawiano właściwości izolacyjne 

materiałów. Stwierdzono, że uzyskane właściwości izolacyjne na poziomie k=0,20 W/mK oraz 

wytrzymałości mechaniczne nowych kompozytów, są porównywalne z innymi komercyjnymi 

produktami, takimi jak płyty krzemianowo-wapniowe i mogą być wykorzystane w podobnych 

zastosowaniach [91]. 

Inne rodzaje włókien pochodzenia zwierzęcego nie były dotychczas badane jako 

wzmocnienia geopolimerów. Istnieje więc możliwość prowadzenia badań z dodatkami, takimi jak 

sierść zwierząt (np. świń), jedwab czy pióra ptasie. 

1.1.3. Mineralne 

Spośród dodatków mineralnych najszersze badania prowadzone były nad włóknami 

bazaltowymi, wprowadzanymi zarówno w postaci tkanin [91 - 93], taśm (wzmocnienie kierunkowego 

wykonanego z włókien długich [94], jak i włókien rozproszonych o standardowej długości, a także 

mikrowłókien. Badania w zakresie wzmocnienia krótkim włóknem bazaltowym były prowadzone 

zarówno dla geopolimerów na bazie metakaolinu, żużli, jak i popiołów lotnych oraz innych osnów 

geopolimerowych. Warto również zwrócić uwagę, że obserwacje mikroskopowe tych kompozytów, 

w tym z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego, pokazały bardzo dobrą koherencję tych 

włókien do materiału osnowy, w przeciwieństwie do włókien szklanych i węglowych [95]. 

Badania na bazie matrycy geopolimerowej wytworzonej z metakaolinu zostały 

przeprowadzone badania z trzema dodatkami mineralnymi tj. krótkimi włóknami bazaltowymi, 

cząstkami wollastonitu i termolitu [96]. Optymalne właściwości mechaniczne - wytrzymałość 

na ściskanie - uzyskano dla kompozytu z 5% dodatkiem wollastonitu, 5% dodatkiem termolitu oraz 

2% zawartością włókien bazaltowych [96]. Badania pokazały wzrost wartości na ściskanie dla 

wybranej kompozycji do około 33,5 MPa, w porównaniu z wartością 13 MPa dla matrycy 

metakaolinowej. Dodatkowo dla wybranej kompozycji prowadzono badania wytrzymałościowe po 3, 

7, 28 i 90 dniach ekspozycji na działanie środowisk agresywnych tj. 15% roztworu Na2SO4 i 15% 

roztworu NaCl. Badania te pokazały spadek wytrzymałości kompozytów wraz z czasem trwania 

ekspozycji. Przy czym kompozyty z włóknami zachowały wyższe właściwości mechaniczne niż sama 

matryca geopolimerowa. Badania pokazały również, że kompozyty geopolimerowe wykazują bardziej 

zauważalne pęknięcia i wysoką porowatość po 28 dniach ekspozycji w Na2SO4 niż po ekspozycji 

na NaCl [96]. 

Inne badania na bazie matrycy geopolimerowej wytworzonej z metakaolinu z dodatkiem 1, 

3, 5, 7 i 10% wagowych włókien krótkich bazaltowych, o długości około 0,64 cm (0,25 cala) i średnicy 
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13 µm, były prowadzone m.in. w zakresie wytrzymałości na zginanie [97]. Pokazały one wzrost 

właściwości wytrzymałościowych wraz z dodatkiem włókna. Dla czystej matrycy wytrzymałość 

na zginanie wynosiła 1,7 MPa i wzrastała wraz z dodatkiem włókien bazaltowych dla poszczególnych 

zawartości włókien wynosiła ona odpowiednio: 1% - 3,6 MPa, 3% - 8,6 MPa, 5% - 13,5 MPa, 7% - 

16,5 MPa i 10% - 19,5 MPa [97]. 

Badania prowadzono również na matrycy na bazie popiołu lotnego ze spalania surowców 

bitumicznych w Raichur Thermal Power Station, Karnataka, Indie (popiół lotny klasy F), z dodatkiem 

żużla, włókna bazaltowego, plastyfikatora (MYK Remicrete PC 5) oraz dwóch rodzajów kruszyw 

(drobno i gruboziarnistego = 20 mm) [98]. Badania prowadzono na kompozytach z dodatkiem 0,5, 1, 

1,5, 2, 2,5 wagowego włókna oraz dla porównania bez jego dodatku. Głównym przedmiotem badań 

była wytrzymałość na ściskanie, którą badano po 7 oraz po 28 dniach. Badania pokazały wzrost 

wartości dla wszystkich kompozytów w porównaniu z materiałem matrycy zarówno po 7, jak i po 28 

dniach. Zgodnie z oczekiwaniami wartości wytrzymałości dla kompozytów po 28 dniach były wyższe, 

w porównaniu z wartościami otrzymanymi po 7 dniach, dla materiału matrycy wynosiły one 

odpowiednio 30,82 MPa oraz 43,35 MPa. Wartości maksymalne otrzymano dla 2% zawartości 

włókna było to odpowiednio 40,11 MPa i 58,41 MPa. Uzyskano poprawę o 34,74% [99]. 

Przeprowadzono również badania wytrzymałości na rozciąganie. Wartości wytrzymałościowe 

dla materiału matrycy wynosiły: 2,18 MPa po 7 dniach i 2,42 MPa po 28 dniach. Maksymalne 

wartości uzyskano również dla kompozytów z 2% dodatkiem włókna, było to odpowiednio: 3,2 MPa i 

3,57 MPa. Uzyskano zwiększenie o 47,5% dzięki dodatkowi włókna [98]. W omawianym artykule nie 

prowadzono badań wytrzymałości na zginanie [98]. 

Badania właściwości mechanicznych kompozytów z dodatkiem włókien bazaltowych 

prowadzono również w oparciu o osnową składającą się z popiołu lotnego klasy C, żużla po 

przeróbce stali oraz piasku [99]. Włókna bazaltowe dodawane do kompozytów miały następujące 

wymiary: średnica: 7-30 μm i długości: 12 mm. Zastosowano: 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5% 

objętościowego dodatku włókien. Próbki badane były po 3,7 i 28 dniach [99]. Wytrzymałość 

na ściskanie wzrastała wraz z czasem dla wszystkich kompozytów, po 3 dniach wynosiła on około 15 

MPa, po 7 dniach – około 22 MPa, zaś po 28 dniach – około 35 MPa. Wszystkie kompozyty osiągnęły 

wyższe wartości niż materiał osnowy. Najwyższe wartości osiągnięto dla 0,4% objętościowego 

dodatku włókien bazaltowych było to 40,3 MPa, w porównaniu dla wartości około. 35 MPa 

dla materiału matrycy. Wartości uzyskiwane dla kompozytów zbrojonych włóknem bazaltowym były 

w tym przypadku wyższe niż dla użytych do porównań kompozytów zbrojonych włóknem PP 

i stalowym [99]. W przypadku wytrzymałości na zginanie również zaobserwowano wyraźny wzrost 

właściwości mechanicznych w czasie. Wartość ta po 3 dniach wynosiła on około 3 MPa, po 7 dniach – 

około 4 MPa, zaś po 28 dniach – około 6,5 MPa. Wszystkie kompozyty osiągnęły wyższe wartości niż 

materiał osnowy. Najwyższe wartości osiągnięto dla 0,3% objętościowego dodatku włókien 

bazaltowych było to 7,3 MPa, w porównaniu dla wartości około 6,5 MPa dla materiału matrycy. 

Uzyskane wartości dla kompozytów ze zbrojeniem bazaltowym były wyższe od wartości 

uzyskiwanych przez kompozyty ze zbrojeniem PP, ale nieco niższe w porównaniu z kompozytami 

zbrojonymi włóknem stalowym [99]. 

 Badania wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie oraz zginanie prowadzone były dla próbek 

z dodatkiem 0,5% i 1% włókien bazaltowych. Matryca geopolimerowa bazowała na metakaolinie. 

Badania te dodatkowo w celach porównawczych przeprowadzono na matrycy na bazie betonu 

wytworzonego na bazie cementu portlandzkiego [100]. Przeprowadzone prace badawcze pokazały 

spadek wytrzymałości na ściskanie dla obu materiałów wraz z dodatkiem włókien bazaltowych przy 
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jednoczesnym wzroście wytrzymałości na rozciąganie i zginanie [100]. Przy czym warto zauważyć, że 

dla wszystkich parametrów wytrzymałościowych kompozyty na bazie matrycy geopolimerowej miały 

wyższą wartość niż dla betonu [100]. Wartości wytrzymałości na ściskanie dla matrycy 

geopolimerowej wynosiły 39,5 MPa, zaś po dodatku 0,5% i 1% włókna bazaltowego odpowiednio 

28,6 MPa i 36,9 MPa. Dla porównanie wartość dla betonu na bazie cementu portlandzkiego, bez 

dodatku włókien wynosiła: 23,1 MPa [101]. Wartości wytrzymałości na rozciąganie wynosiły: dla 

matrycy geopolimerowej 3,2 MPa, dla 0,5% dodatku włókna 4,3 MPa i dla 1% dodatku włókna 

bazaltowego 4,0 MPa. Dla betonu, bez dodatku włókien wytrzymałość na rozciąganie wynosiła: 2,5 

MPa. Wartości wytrzymałości na zginanie zostały podane w kN. Wzrastały one od 16 kN dla matrycy 

geopolimerowej, przez 17,2 kN dla kompozytu z 0,5% dodatkiem włókna, aż do wartości 21 kN dla 

kompozytu z 1% dodatkiem włókna. Dla betonu na bazie cementu portlandzkiego, bez dodatku 

włókien, wartość ta wynosiła: 9,6 kN [100]. 

Badania z włóknami bazaltowymi prowadzono również na bazie matrycy geopolimerowej 

złożonej z metakaolinu, żużla pochodzącego z Bolu Cement Company w Turcji, piasku oraz odpadu 

kolemanitowego (minerał z grupy boranów) z kopalni Eti Mining Company w Turcji [101]. Badania 

prowadzono z 0,4, 0,8 i 1,2% dodatkiem objętościowym włókien bazaltowych. Dodawane włókna 

miały następujące wymiary: średnica: 20 μm i długości: 12 mm. Badania były prowadzone po 3, 7 

i 28 dniach [101]. Rezultaty badań pokazują wzrost właściwości mechanicznych kompozytów w 

czasie. W przypadku wytrzymałości na ściskanie, po 28 dniach najlepsze rezultaty uzyskano dla 

próbki zawierającej 1,2% dodatek włókien bazaltowych – 64,8 MPa, w porównaniu do wartości 

próbki bez wzmocnienia – 61,59 MPa. W przypadku wytrzymałości na zginanie najlepsze rezultaty 

uzyskano również dla kompozytu z 1,2% dodatkiem włókna – 12,65 MPa, w porównaniu z 

materiałem matrycy, dla której wartość ta wynosiła około 8,8 MPa (według danych umieszczonych 

na wykresie, które jednak nie są zbieżne z danymi umieszczonymi w innym miejscu artykułu, gdzie 

wytrzymałość ta osiągnęła 11,95 MPa) [101]. Warto przy tym zauważyć, że wartości dla kompozytów 

z włóknem bazaltowym osiągały wyższe wartości w zakresie wytrzymałości na zginanie niż dla innych 

porównywanych dodatków tj. włókien poliolefinowych, PA i PVA, zaś w przypadku wytrzymałości na 

ściskanie osiągnęły drugi rezultat (nieco lepsze wyniki uzyskały kompozyty z dodatkiem włókien PVA) 

[101]. Dodatkowo w ramach powyższych prac badawczych przeprowadzono badania zachowania 

materiałów geopolimerowych w wysokich temperaturach tj. 300oC, 600oC i 900oC. Stwierdzono 

znaczące pogorszenie właściwości mechanicznych w temperaturach 600oC i 900oC, jednakże próbki 

z dodatkiem włókien cechowały nadal wyższe wartości, niż materiał samej matrycy geopolimerowej 

[101]. 

Kompozyty z zawartością włókien bazaltowych w ilości 0,5 i 1% objętościowo były również 

przedmiotem badań w matrycy geopolimerowej bazującej na popiele lotnym z elektrowni Eraring 

w regionie Nowej Południowej Walii w Australii. Przy czym badania przeprowadzono zarówno 

dla matrycy tradycyjnej, jak i dla spienionego za pomocą H2O2 geopolimeru [102]. Dodawane włókna 

miały następujące wymiary: średnica: 16 μm i długości: 5 mm. Próbki badano po 7 dniach [102]. 

W przypadku wytrzymałości na ściskanie dla niespienionego geopolimeru nie stwierdzono istotnych 

różnic pomiędzy kompozytami z różną zawartością włókien bazaltowych a materiałem matrycy. 

Wytrzymałość dla wszystkich próbek wynosiła około 20 MPa. W przypadku geopolimeru spienionego 

dodatek włókien wpływał na wzrost wytrzymałości na ściskanie o około 4,5 MPa [102]. Badania 

wytrzymałości na zginanie prowadzono dla matrycy niespienionej, pokazują on brak istotnych zmian 

wartości. Wynosi ona ok 6 MPa zarówno dla kompozytów, jak i dla materiału osnowy. Należy przy 
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tym zaznaczyć, że wprowadzenie do tej samej matrycy włókien PVA w analogicznych ilościach 

powodowało wzrost wytrzymałości na zginanie [102].  

Badania z dodatkiem mikrowłókien były prowadzone w zakresie wytrzymałości na ściskanie 

w temperaturze „normalnej” tj. 30oC oraz w podwyższonych temperaturach tj. 200, 400 i 800oC 

[103]. Badania prowadzono na matrycy metakaolinowej wzmocnionej mikrowłóknami bazaltowymi 

o wymiarze do 10 µm. Zastosowano 5, 10 i 15% dodatek wagowy mikrowłókien [103]. 

Dla temperatury 30oC najwyższe właściwości wytrzymałościowe wykazywał kompozyt z 15% 

dodatkiem mikrowłókna. Jego wytrzymałość na ściskanie wynosiła 38,10 MPa, w porównaniu 

z 28,43 MPa dla materiału samej matrycy geopolimerowej. Badania w podwyższonych 

temperaturach pokazały również wzrost wytrzymałości na ściskanie wszystkich badanych próbek 

w temperaturze 200oC, a następnie spadek poniżej wytrzymałości bazowej w wyższych 

temperaturach. Najwyższe wartości w temperaturze 200oC wykazywał również kompozyt z 15% 

dodatkiem mikrowłókna, wytrzymałość ta wynosiła 43,85 MPa, w porównaniu do materiału matrycy 

– 36,61 MPa w tej samej temperaturze. W temperaturach 400oC i 800oC najwyższe wytrzymałości 

osiągnął kompozyt z 10% udziałem wagowym mikrowłókna było to odpowiednio 23,13 MPa oraz 

16,08 MPa, dla porównania materiał matrycy w tych temperaturach osiągnął odpowiednio wartości 

14,85 MPa i 11,23 MPa [103]. 

Podobne prace z dodatkiem krótkich włókien bazaltowych były prowadzone na matrycy 

geopolimerowej bazującej na popiele lotnym z elektrowni Gladstone w Queensland w Australii [104]. 

Włókna dodawano w ilościach 0, 0,5, 1 i 1,5% wagowego. Badania prowadzono w temperaturach: 

28oC, 200oC, 400oC, 600oC i 800oC. Włókna miały wymiary: średnicę około 13 μm i długość 12,7 mm 

[104]. Rezultaty badań wytrzymałości na ściskanie w temperaturze otoczenia pokazują wzrost 

właściwości mechanicznych dla próbek z włóknami krótkimi w porównaniu do materiału bez 

dodatków, przy czym najwyższa wartość zostaje osiągnięta dla 1% dodatku włókna bazaltowego 

i wynosi około 36 MPa (materiał osnowy: około 29 MPa) [104]. W temperaturach 200oC, 400oC 

i 600oC następuje wzrost właściwości kompozytów w porównaniu z odpowiednimi materiałami 

badanymi w temperaturze otoczenia - 28oC. Dopiero przy temperaturze 800oC mamy do czynienia 

ze spadkiem właściwości wytrzymałościowych materiału. Najwyższe właściwości wytrzymałościowe 

cechują materiał w 400oC - wartość osiągnięta w badaniach dla kompozytów z 0,5 i 1% dodatkiem 

włókna bazaltowego to około 45 MPa, zaś dla 1,5% zawartości włókna i próbki kontrolnej wynosiła 

ponad 35 MPa [104]. Badania potwierdzają wcześniejsze prace pokazujące odporność geopolimerów 

wzmocnionych włóknem bazaltowym na podwyższone temperatury [104].  

Warto również zwrócić uwagę na badania dodatku włókien bazaltowych do popiołu lotnego 

klasy C pochodzącego z elektrowni w Tajlandii. W tych badaniach zastosowano bardzo wysoki udział 

wagowy włókien bazaltowych: 0, 10, 15, 20, 25 i 30% [105]. Badania wytrzymałości na ściskanie 

przeprowadzono po 7 i 28 dniach. Wszystkie kompozyty z dodatkiem włókien bazaltowych uzyskały 

wyższe wartości wytrzymałości na ściskanie, niż materiał samej matrycy. Optymalnym dodatkiem 

wydaje się 10 - 15% udziału wagowego włókna. Dla tych udziałów procentowych uzyskano najlepsze 

wyniki [105]. Przy czym kompozyt z zawartością 15% włókna uzyskał swoją maksymalną 

wytrzymałość na ściskanie – 44 MPa po 7 dniach i taka sama wartość utrzymywała się po 28 dniach. 

Kompozyt z 10% zawartością włókna po 7 dniach uzyskał prawie 40 MPa, jednak wartość ta się 

zwiększyła i po 28 dniach wynosiła około 45 MPa. Dla porównania wyniki dla kompozytu bez dodatku 

włókna po 7 i 28 dniach wynosiły około 37 MPa [105]. 

 W zakresie innych dodatków mineralnych prace były prowadzone dla włókien na bazie 

krzemionki, tlenku glinu i cyrkonu. Włókna te zostały zakupione jako gotowy produkt pod nazwą 
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CERACHEM FIBER, dostarczany przez przedsiębiorstwo Thermal Ceramics (Kolumbia). Miały one 

wymiary: średnicę około 3,5 μm i długość 20 - 35 mm [106]. Włókna te wprowadzono do matrycy 

geopolimerowej na bazie metakaolinu z dodatkiem cząsteczek po zmieleniu cegieł (tzw. cegły 

ogniotrwałej) w ilościach: 0,5 i 1% wagi kompozytu. Badania prowadzono na próbkach po 15 dniach 

w temperaturach: 60oC, 600oC, 800oC i 1000oC [106]. Najlepsze rezultaty uzyskano dla próbek 

badanych w 60oC, dla wyższych temperatur właściwości wytrzymałościowe znacząco spadały. 

Najwyższe wartości wytrzymałości na ściskanie uzyskano dla matrycy z dodatkiem 15% zmielonej 

cegły ogniotrwałej około 56 MPa oraz dla tej samej matrycy wzmocnionej 1% dodatkiem włókna. 

W przypadku wytrzymałości na zginanie wartości uzyskane dla kompozytu zbrojonego są znacząco 

lepsze. W tym przypadku porównano moduł pęknięcia, który dla materiału matrycy wyniósł 8,4 MPa, 

zaś dla kompozytu z 1% dodatkiem włókna 14,4 MPa [106]. 

Inne zastosowane dodatki pochodzenia mineralnego w kompozytach geopolimerowych to 

m.in. ziemia okrzemkowa [107], dodatek ten nie był jednak wprowadzony w postaci włókien, 

ale ziaren o średnicy 1,2 µm oraz wollastonit, wprowadzany również w formie mikrododatków [108, 

109]. 

Wyniki badań dla włókien mineralnych dają interesujące wyniki (właściwości mechaniczne są 

zwykle lepsze niż dla wzmocnień w postaci włókien roślinnych), ale użycie tego rodzaju włókien nie 

ma tak wielu zalet dla środowiska. Przede wszystkim włókna te nie są szybko odnawialne, posiadają 

wyższą gęstość niż włókna roślinne i nie dają benefitów w postaci redukcji CO2 podczas cyklu życia 

produktu, w tym procesu produkcyjnego. 

1.2. Włókna chemiczne 

Włókna chemiczne stanowią obecnie najczęściej stosowany dodatek do różnego rodzaju 

kompozytów. Dodatek włókien chemicznych ma przede wszystkim na celu poprawę właściwości 

mechanicznych, w szczególności wytrzymałości na zginanie [30, 108], a dodatkowo wpływa 

na zmniejszenie propagacji mikropęknięć w materiale. Innymi spodziewanymi korzyściami, 

w zależności od rodzaju zastosowanych włókien może być np. wzrost ognioodporności [108] lub 

obniżenie współczynnika przewodzenia ciepła czy też inne pożądane dla danego zastosowania cechy. 

Należy przy tym zauważyć, że włókna chemiczne posiadają najczęściej wyższe 

właściwościwytrzymałościowe oraz wyższą powtarzalność niż włókna naturalne [30]. Ich 

zastosowanie jednak nie niesie ze sobą korzyści środowiskowych takich jak w przypadku włókien 

naturalnych. Warto przy tym wspomnieć, że z reguły ich zasoby są limitowane surowcami, z których 

są pozyskiwane tj. ropa naftowa, chociaż w coraz większym stopniu nowoczesne technologie 

pozwalają na rozwój i pozyskanie tworzyw sztucznych z surowców odnawialnych – polimery 

biopochodne obecnie mogą być uzyskiwane m.in. ze skrobi czy biopochodnego kwasu 

bursztynowego. Najogólniej włókna chemiczne możemy je podzielić na: 

 sztuczne, które są wytwarzane przez modyfikację naturalnych polimerów tj. sztuczny 

jedwab, włókno celulozowe czy wełna mineralna, 

 syntetyczne, które otrzymywane są w wyniku syntez chemicznych np. nylon, stylon, 

 nieorganiczne, które uzyskuje się z surowców nieorganicznych np. włókno węglowe, 

włókna na bazie metali, włókno szklane. 
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1.2.1. Sztuczne 

Zmodyfikowane włókna celulozowe badane były w kontekście możliwości utylizacji odpadów 

z przemysłu papierniczego [49, 109, 110]. Przedstawione rezultaty potwierdzają możliwość 

zastosowania materiałów odpadowych z tego rodzaju produkcji do wytwarzania kompozytów 

geopolimerowych. Badania w tym zakresie obecnie prowadzone są również w Instytucie Inżynierii 

Materiałowej WM PK m.in. we współpracy z Uniwersytetem Katolickim im. Damas Antonio 

Larrañaga w Urugwaju. 

Innymi włóknami sztucznymi były wełna mineralna [110 - 112] oraz wata szklana [112]. 

Badania pokazały, że oba te materiały są możliwe do zastosowania jako komponent kompozytów 

geopolimerowych. Badania w tym zakresie koncentrowały się jednak na uzyskaniu materiału matrycy 

na bazie zmielonych produktów zmieszanych z popiołem lotnym, nie zaś na badaniu wpływu dodatku 

włókien do matrycy [111, 112].  

1.2.2. Syntetyczne 

W przypadku dodatków włókien syntetycznych analizowane były różne dodatki z tworzyw 

sztucznych. Podejmowane prace badawcze najczęściej dotyczyły właściwości mechanicznych - 

poprawy wytrzymałości na zginanie i rozciąganie kompozytów oraz dodatków, które powodowały 

zmniejszenie masy materiału.  

Jednym z analizowanych dodatków były włókna polipropylenowe (PP). Tworzywo to znalazło 

zastosowanie w zbrojeniach betonów, poprawiając ich wytrzymałość na zginanie. Dlatego podjęto 

również próby wykorzystania go do zbrojenia kompozytów na bazie geopolimerów. Były to jedne 

z pierwszych włókien dodawanych do materiałów geopolimerowych [113, 114]. Włókna PP zostało 

dodane zarówno do geopolimerów na bazie popiołów lotnych, jak i wytwarzanych na bazie 

metakaolinu. Pierwsze badania w tym zakresie były prowadzone na bazie matrycy wytworzonej 

z żużli i popiołów lotnych z 0,5 i 1% zawartością włókien PP w stosunku objętościowym [113]. 

Rezultaty badań pokazały, że zbyt niska zawartość włókien nie wpływa pozytywnie na właściwości 

betonów geopolimerowych. 

Dalsze badania z użyciem włókien PP pokazały ich pozytywny wpływ na właściwości 

mechaniczne kompozytów geopolimerowych [115]. Badania zostały przeprowadzone 

na kompozytach geopolimerowych wytworzonych z użyciem metakaolinu (kaolinu poddanego 

kalcynacji w temperaturze 900℃ przez 6 godzin z dodatkiem krótkich włókien PP (średnica: 10 μm 

i długości: 3 mm) [115]. Włókna zostały dodane w ilości 0, 0,25, 0,5 oraz 0,75% wagowych. Próbki 

poddano badanu po 1 dniu i 3 dniach. Przeprowadzone badania pokazały wzrost wytrzymałości na 

ściskanie i zginanie zależny od dodatku włókna. Najlepsze wyniki dla wytrzymałości na ściskanie 

uzyskano dla 0,5% zawartości włókna, było to odpowiednio: 54,7 MPa po 1 dniu i 52,3 MPa 

po 3 dniach. Dla próbek referencyjnych, bez zawartości włókna rezultaty te wynosiły odpowiednio: 

32,6 MPa i 41,5 MPa. Najlepsze rezultaty dla wytrzymałości na zginanie uzyskano dla próbki 

z dodatkiem 0,75% włókna PP. Było to 10 MPa po 1 dniu i 9,4 MPa po 3 dniach. Dla próbek 

referencyjnych wartości te wynosiły 5,0 MPa i 5,5 MPa. Autorzy nie tłumaczą w artkule zjawiska 

spadku wartości właściwości mechanicznych w czasie dla próbek z dodatkiem włókna PP [115]. 

Warto również zauważyć, że tego typu kompozyty wykazują znaczną odporność na pękanie w 

wysokich temperaturach, co umożliwia ich zastosowanie na bariery ognioochronne w budownictwie 

[116]. 
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Również badania z geopolimerami wytworzonymi na bazie popiołu lotnego pokazały 

korzystny wpływ włókien PP na właściwości mechaniczne. Do prac użyto popiołu lotnego klasy F 

aktywowanego związkami sodu. Do kompozytów dodano włókna PP w ilości 0,05 oraz 0,15% 

w stosunku wagowym [117]. Badania pokazały wzrost właściwości materiału w czasie i osiąganie 

wyższych wartości wytrzymałości na ściskanie (powyżej 30 MPa) dla kompozytów z 0,15% dodatkiem 

włókien PP w porównaniu z materiałem bazowym [117]. Korzystny wpływ włókien PP na właściwości 

kompozytów geopolimerowych na bazie popiołów lotnych potwierdziły również badania 

prowadzone w Instytucie Inżynierii Materiałowej WM PK [80, 118]. Jako zbrojenia do geopolimerów 

wytwarzanych na bazie popiołu lotnego z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska) były 

użyte standardowe włókna PP przeznaczone do betonów w ilościach 5, 10, 15 i 20% udziału 

objętościowego [118]. W badaniach skoncentrowano się na wytrzymałości na zginanie. Najlepsze 

rezultaty uzyskiwano dla 15 i 20% udziału objętościowego włókien, było to odpowiednio 7,6 MPa 

oraz 7,9 MPa w porównaniu do próbek z 5% zawartością PP, dla których uzyskano zaledwie 2,1 MPa 

[118]. Badania potwierdziły dobrą spójność włókien z matrycą (rys. 1.8.) [118].  

 
Rysunek 1.8. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 5% włókien PP 

Z kolei badania wykonane na cemencie geopolimerowym bazującym na tym samym popiele 

pokazały wzmocnienie z wartości 9,2 MPa dla materiału matrycy do wartości 12,9 MPa w przypadku 

kompozytu z 2% wagowym dodatkiem włókien dla wytrzymałości na zginanie i niewielki z 55,4 MPa 

do wartości 54,7 MPa dla wytrzymałości na ściskanie [80]. Warto również zauważyć, że obecność 

włókien w materiale wpływa na zmniejszenie propagacji pęknięć w materiale (rys. 1.9. i 1.10.). 
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Rysunek 1.9. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 5% włókien PP – obraz zgładu, zdjęcie 

wykonano w ramach stażu odbywanego na Akademii Górniczo - Hutniczej 

 
Rysunek 1.10. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 5% włókien PP – obraz zgładu, zdjęcie 

wykonano w ramach stażu odbywanego na Akademii Górniczo - Hutniczej 

Badania z użyciem popiołów lotnych przeprowadzono również na kompozytach bazujących 

na popiołach klasy F pochodzących z Malayan Cement Bhd of Malaysia [119]. Kompozyty utworzono 

z 0,5, 1, 2, 3, 4 i 5% dodatkiem objętościowym krótkich włókien PP. Badania prowadzono po 2, 7, 14, 
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28, 56 dniach [119, 120].  Otrzymane rezultaty zostały zaprezentowane w formie graficznej, co nie 

pozwala na podanie dokładnych danych liczbowych. Wyniki pokazują jednak korzystny wpływ 

włókien na wytrzymałość na zginanie oraz spadek właściwości w przypadku wytrzymałości na 

ściskanie [119,  120]. W przypadku wytrzymałości na zginanie pozytywny wpływ zauważono dla 

kompozytów z dodatkiem powyżej 1% włókien PP (dla dodatku 0,5% nastąpił spadek wartości w 

porównaniu z materiałem matrycy) na rezultaty uzyskiwane we wczesnym okresie „dojrzewania” 

materiału tj. do ok 2 tyg. Po tym okresie wytrzymałość na zginanie materiału matrycy wzrastała, zaś 

dla kompozytów z 1, 2 i 3% dodatkiem włókien stabilizowała się, przez co jej wartości były niższe niż 

dla czystego materiału. Najlepsze rezultaty uzyskano dla 4 i 5% dodatku włókien. Nawet po 56 dniach 

były one wyższe, niż dla materiału samej matrycy i wynosiła powyżej 10 MPa [119, 120]. 

W przypadku wytrzymałości na ściskanie badanej w okresie 7 dni właściwości kompozytów z różnym 

dodatkiem włókien były zbliżone do wartości uzyskiwanej dla samego materiały matrycy i wynosiły 

ok 30 MPa. Po upływie tego czasu (badania prowadzono dla 56 dni) wytrzymałość materiału samej 

matrycy wzrastała do około 60 MPa, zaś kompozytów z włóknami zmieniała się w niewielkim stopniu 

– wzrost do wartości około 35 MPa [119, 120].  

Badania kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym w postaci krótkich włókien PP były 

prowadzone również na bazie matrycy złożonej z popiołu lotnego klasy F, pochodzącego z elektrowni 

w Catalagzi/Zonguldak w Turcji oraz żużlu pochodzącego z cementowni Bolu aktywowanej zasadą 

sodową. Do matrycy dodawano 0,4, 0,8 i 1,2% włókna PP w stosunku objętościowym (włókna 

o wymiarach: 0,0075 mm średnica oraz 12 mm długość). Kompozyt był poddawany wygrzewaniu 

w temp 80oC przez 24 godziny. Badania próbek prowadzono po 7 i 28 dniach [121]. Rezultaty badań 

pokazały niewielkie zmiany wytrzymałości w porównaniu z próbkami kontrolnymi (bez zawartości 

włókien) zarówno dla wytrzymałości na ściskanie, jak i wytrzymałości na zginanie. Próbki nie 

wykazywały znaczącego wzrostu wartości wytrzymałościowych w czasie [121]. Najlepsze wyniki 

uzyskano w przypadku wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach, było to około 61 MPa dla próbki 

z 0,4% zawartością włókien PP, w porównaniu do wytrzymałości 60,5 MPa uzyskiwanej przez próbki 

referencyjne. W zakresie wytrzymałości na zginanie dla próbek ze zbrojeniem z włókna było to: 9,7 

MPa, w porównaniu do 8,5 MPa dla próbki kontrolnej [121]. 

Badania właściwości mechanicznych kompozytów z dodatkiem włókien PP prowadzono 

również w oparciu o osnową składającą się z popiołu lotnego klasy C, żużla po przeróbce stali oraz 

piasku [99]. Włókna PP dodawane do kompozytów miały następujące wymiary: średnica: 18-30 μm 

i długość: 12 mm. Zastosowano: 0,0, 0,1, 0,2, 0,3 i 0,4% objętościowego dodatku włókien. Próbki 

badane były po 3,7 i 28 dniach [99]. Wytrzymałość na ściskanie wzrastała wraz z czasem dla 

wszystkich kompozytów, po 3 dniach wynosiła on około 12 MPa, po 7 dniach – około 22 MPa, zaś po 

28 dniach – powyżej 35 MPa. Wszystkie kompozyty osiągnęły wyższe wartości niż materiał osnowy. 

Najwyższe wartości osiągnięto dla 0,2% objętościowego dodatku włókien PP było to 39,0 MPa, 

w porównaniu dla wartości około 35 MPa dla materiału matrycy. Wartości wytrzymałości 

na ściskanie włókna PP były niższe, niż kompozytów zbrojonych włóknem bazaltowym, ale nieco 

wyższe niż dla zbrojenia stalowego [99]. W przypadku wytrzymałości na zginanie również 

zaobserwowano wyraźny wzrost właściwości mechanicznych w czasie. Wartość ta po 3 dniach 

wynosiła on około 3 MPa, po 7 dniach – około 3,5 MPa, zaś po 28 dniach – około 6,5 MPa. 

Kompozyty z dodatkami 0,1, 0,2 i 0,3% osiągnęły wyższe wartości niż materiał osnowy, zaś materiał z 

dodatkiem 0,4% włókien PP osiągnął wartość nieco niższą. Najwyższe wartości osiągnięto dla 0,2% 

objętościowego dodatku włókien PP było to 7,0 MPa, w porównaniu dla wartości około 6,5 MPa dla 
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materiału matrycy. Uzyskiwane wartości były nieco niższe niż dla materiałów ze zbrojeniem 

bazaltowym czy stalowym [99]. 

Badaniom zostały również poddane właściwości mechaniczne w zależności od rodzaju 

użytych włókien PP [122]. Badania zostały przeprowadzone na matrycy wytworzonej z żużla 

połączonego piaskiem z użyciem dwóch rodzajów włókien PP różniących się właściwościami 

i sposobem wytworzenia. Pierwsze z nich określone jako włókno podzielone, powstawało na bazie 

przecinania taśm rozszczepionych przędz i miało wymiary: 20 μm średnicy i 12 mm długości. Drugie 

z włókiem określone jako multi-włókno było konwencjonalnym włóknem przędzonym (w materiale 

występowały agregacje włókien) o wymiarach: 38 μm średnicy i 20 mm długości. Włókna dodawano 

do kompozytu w ilości 2% wagowych. Badania na próbkach przeprowadzono po 7 i 28 dniach [122]. 

Rezultaty pokazują znaczące zmiany dla wytrzymałości na ściskanie – wzrost wartości oraz różne 

zachowanie w przypadku wytrzymałości naściskanie (zależne od czasu przeprowadzenia badań po 

wytworzeniu kompozytu oraz rodzaju włókien [120]. W przypadku wytrzymałości na zginanie dla obu 

włókien użytych w badaniach uzyskano wzrost właściwości z około 8 MPa dla materiału matrycy do 

31 MPa dla „włókna podzielonego” oraz około 32 MPa dla multi-włókna – po 28 dniach. W 

przypadku wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach uzyskano wartość około 80 MPa dla próbek 

referencyjnych, około 75 MPa dla „włókien podzielonych” (przy czym dla tych próbek, jako jedynych 

nastąpił spadek wartości w porównaniu do badań prowadzonych po 7 dniach) oraz wartość prawie 

100 MPa dla multi-włókien [122]. 

Również inne praca badawcze prowadzone w tym zakresie pokazują niewielkie zmiany 

właściwości mechanicznych materiałów, zarówno dla kompozytów bazujących na popiołach lotnych 

z różnymi dodatkami włókien, jak i żużlach [123, 124]. Warto zauważyć, że interesującym zjawiskiem 

w przypadku dodatku włókien PP jest spadek wartości wytrzymałości na ściskanie wraz z czasem 

sezonowania materiału występujący w około połowie prezentowanych prac badawczych w tym 

zakresie. W większości zjawisko to jest tłumaczone przez autorów występowaniem dodatkowych 

przestrzeni pomiędzy wzmocnieniem a matrycą w procesie dojrzewania materiału matrycy [119-122, 

124]. W przypadku prawidłowo dobranej ilości włókien w kompozytach powinien następować wzrost 

zarówno wytrzymałości, jak i wytrzymałości na zginanie [125]. Badania przeprowadzone zostały 

z użyciem matrycy geopolimerowej na bazie popiołu lotnego. Po wytworzeniu próbki były 

poddawane działaniu wysokiej temperatury – 85oC przez 10 godzin [125]. Jako dodatek zastosowano 

włókna PP o długości 30 mm i średnicy 1 mm w ilości: 1,5% w stosunku objętościowym [125]. 

Materiał matrycy osiągał w tym przypadku wartość 70 MPa wytrzymałości na ściskanie, 

zaś kompozyty z dodatkiem włókien – 91,7 MPa [125]. Wzrost wartości następował również dla 

wytrzymałości na zginanie było to odpowiednio 8,4 MPa dla kompozytu, w porównaniu do wartości 

7,1 MPa uzyskiwanej dla materiału czystej matrycy [125]. W badaniach przeprowadzono również 

testy związane z wytrzymałością na rozciąganie. Zanotowano poprawę wartości z 3,1 MPa dla 

materiału matrycy do 6,4 MPa dla kompozytu z włóknami PP [125]. 

Badania z włóknami poliolefinowymi (nie podano rodzaju włókien), do których należy m.in. 

PP, prowadzono również na bazie matrycy geopolimerowej złożonej z metakaolinu, żużla 

pochodzącego z Bolu Cement Company w Turcji, piasku oraz  odpadu kolemanitowego (minerał 

z grupy boranów) z kopalni Eti Mining Company w Turcji [101]. Badania prowadzono z 0,4, 0,8 i 1,2% 

dodatkiem objętościowym włókien poliolefinowych. Dodawane włókna miały następujące wymiary: 

średnica: 63 μm i długości: 10 mm. Badania były prowadzone po 3, 7 i 28 dniach [101]. Rezultaty 

badań pokazują wzrost właściwości mechanicznych kompozytów w czasie. W przypadku 

wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach, najlepsze rezultaty uzyskano dla próbki zawierającej 0,8% 
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dodatku objętościowego włókien – około 61,6 MPa, wynik ten był porównywalny do wartości próbki 

bez wzmocnienia. W zakresie wytrzymałości na zginanie najwyższy rezultat uzyskano dla kompozytu 

zawierającego 1,2% dodatku włókien było to nieco ponad 11 MPa, w porównaniu z materiałem 

matrycy, dla którego wartość ta wynosiła około 8,8 MPa (według danych umieszczonych 

na wykresie, które jednak nie są zbieżne z danymi umieszczonymi w innym miejscu artykułu, według 

których wytrzymałość ta osiągnęła prawie 12 MPa) [101]. Warto zaznaczyć, że kompozyty na bazie 

poliolefin zostały porównane z kompozytami opartymi na tej samej matrycy z dodatkiem włókien 

bazaltowych, PVA i PA. W porównaniu z innymi kompozytami uzyskiwały najniższe wartości 

mechaniczne [101]. 

Znacząca ilość badań została również przeprowadzona z włóknami poli(alkoholu 

winylowego) – PVA. Badania te prowadzone były na różnego rodzajach matryc geopolimerowych, 

zarówno na bazie żużli i popiołów lotnych, metakaolinu, jak i innych bardziej złożonych matryc. 

W tym podejmowano również prace badawcze na tych samych matrycach, jak dla włókien PP, 

uzyskując przy tym lepsze właściwości mechaniczne kompozytu. Przykładowo matrycę stanowił 

popiół lotny klasy F pochodzący z elektrowni w Catalagzi/Zonguldak w Turcji oraz żużel pochodzący 

z cementowni Bolu. Do matrycy dodawano 0,4, 0,8 i 1,2% włókna PVA w stosunku objętościowym 

(włókna o wymiarach: 0,04 mm średnica oraz 8 mm długość). Kompozyt był poddawany 

wygrzewaniu w temp 80oC przez 24 godziny. Badania próbek prowadzono po 7 i 28 dniach [121]. 

Rezultaty badań pokazały wzrost właściwości mechanicznych próbek z włóknami w porównaniu 

z próbkami kontrolnymi (bez zawartości włókien), przy czym dla wytrzymałości na ściskanie nastąpiła 

niewielka poprawa parametrów, zaś dla wytrzymałości na zginanie nastąpił znaczący wzrost. Próbki 

nie wykazywały znaczącego wzrostu wartości wytrzymałościowych w czasie [121]. Najlepsze wyniki 

uzyskano w przypadku wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dla kompozytów z zawartością 

włókna 1,2% , było to 63,1 MPa – wytrzymałość na ściskanie, w porównaniu do 60,5 uzyskiwanej 

przez próbki referencyjne oraz 11,8 MPa – wytrzymałość na zginanie, w porównaniu do 8,5 MPa dla 

próbki kontrolnej [121]. 

Badania z włóknami PVA prowadzono również na bazie matrycy geopolimerowej złożonej 

z metakaolinu, żużla pochodzącego z Bolu Cement Company w Turcji, piasku oraz odpadu 

kolemanitowego (minerał z grupy boranów) z kopalni Eti Mining Company w Turcji [101]. Badania 

prowadzono z 0,4, 0,8 i 1,2% dodatkiem objętościowym włókien PVA. Dodawane włókna miały 

następujące wymiary: średnica: 39 μm i długości: 8 mm. Badania były prowadzone po 3, 7 i 28 

dniach [101]. Rezultaty badań pokazują wzrost właściwności mechanicznych kompozytów w czasie. 

W przypadku wytrzymałości na ściskanie, po 28 dniach, najlepsze rezultaty uzyskano dla próbki 

zawierającej 1,5% objętościowego włókien PVA – 66,2 MPa, w porównaniu do wartości próbki bez 

wzmocnienia – 61,6 MPa. W zakresie wytrzymałości na zgnanie również najwyższą wartość uzyskał 

kompozyt z zawartością włókna 1,2% - prawie 12,2 MPa, w porównaniu z materiałem matrycy, dla 

którego wartość ta wynosiła około 8,8 MPa (według danych umieszczonych na wykresie, które 

jednak nie są zbieżne z danymi umieszczonymi w innym miejscu artykułu, według których 

wytrzymałość ta osiągnęła prawie 12 MPa) [101]. Rezultaty dla kompozytu porównano 

z kompozytami z włóknami bazaltowymi, poliolefinowymi i PA. W tym zakresie kompozyty 

z włóknami PVA cechowały się najlepszą wytrzymałością na ściskanie i ustępowały jedynie 

kompozytom z włóknami bazaltowymi w zakresie wytrzymałości na zginanie [101]. 

Kompozyty z zawartością włókien PVA w ilości 0,5 i 1% objętościowo były również 

przedmiotem badań w matrycy geopolimerowej, bazującej na popiele lotnym z elektrowni Eraring 

w regionie Nowej Południowej Walii w Australii. Przy czym badania przeprowadzono zarówno dla 
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matrycy tradycyjnej, jak i dla spienionego geopolimeru [102]. Dodawane włókna PVA miały 

następujące wymiary: średnica: 38 μm i długości: 8 mm. Próbki badano po 7 dniach [102]. 

W przypadku wytrzymałości na ściskanie dla niespienionego geopolimeru nie stwierdzono istotnych 

różnic pomiędzy kompozytami z różną zawartością włókien bazaltowych a materiałem matrycy. 

Wytrzymałość dla wszystkich próbek wynosiła około 20 MPa. W przypadku geopolimeru spienionego 

za pomocą H2O2 dodatek włókien wpływał na wzrost wytrzymałości na ściskanie o około 5 MPa 

[102]. Rezultaty wytrzymałości na zginanie, badanej dla matrycy niespienionej, pokazują jej wzrost 

wraz ze zwiększaniem ilości włókna w kompozycie do około 13 MPa dla 1% dodatku włókien [102]. 

Inne badania, w których nastąpiło porównanie między włóknami PP i włóknami PVA, zostały 

przeprowadzone z użyciem matrycy geopolimerowej na bazie popiołu lotnego oraz dwóch rodzajów 

włókien PVA, zastosowanych do kompozytów wytworzonych z użyciem nieco innych parametrów 

sezonowania. Pierwszy z nich stanowiły włókna o długości 18 mm i średnicy 0,2 mm oraz próbki 

w tym przypadku poddawane były działaniu wysokiej temperatury – 80oC przez 8 godzin [125]. Jako 

drugi rodzaj włókien użyto włókna PVA o długości 15 mm i średnicy 0,3 mm. Próbki w tym przypadku 

poddawane były działaniu temperatury 85oC przez 10 godzin. W przypadku PVA zastosowano 2,0% 

dodatek włókien do kompozytu w stosunku objętościowym [125]. Materiał matrycy osiągał wartość 

około 70 MPa wytrzymałości na ściskanie, zaś kompozyty z dodatkiem włókien PVA – 101,9 MPa, 

przy czym były to wartości zdecydowanie wyższe niż dla włókien PP. W przypadku wytrzymałości 

na zginanie dla materiału matrycy uzyskano wartości 7,1 MPa, zaś dla materiału z 2,0% zawartością 

włókien PVA – 10,5 MPa [125]. Kompozyty ze wzmocnieniem z włókien z PVA uzyskiwały wyższe 

właściwości mechaniczne również w zakresie wytrzymałości na zginanie niż kompozyty z dodatkiem 

PP. Dodatkowo zbadano wytrzymałość materiału na rozciąganie i poprawę tej właściwości z wartości 

3,1 MPa dla materiału matrycy do wartości 7,1 MPa dla kompozytu z włóknami PVA [125]. 

Zachowanie włókien PVA zostało również porównane z włóknami stalowymi oraz szklanymi. 

Matryca geopolimerowa składała się z popiołu lotnego, żużla oraz piasku. Włókna PVA o długości 

12 mm i średnicy 0,015 mm dodawane były w 1 i 2% objętościowych. Badania prowadzono po 3, 7, 

14 i 28 dniach, co pozwoliło zaobserwować wzrost właściwości mechanicznych kompozytów w czasie 

[126]. Po 28 dniach wartość wytrzymałości na ściskanie dla próbek z 1% dodatkiem włókna była 

niższa niż dla materiału bez dodatku wypełniacza i wynosiła około 41 MPa, dla materiału z 2% 

włókna była taka sama jak dla geopolimeru bez dodatków – około 45 MPa. Rezultaty te były niższe 

niż dla kompozytów z dodatkiem włókna stalowego i nieco wyższe niż dla kompozytów z włóknem 

szklanym [126]. Wytrzymałość na zginanie wyniosła odpowiednio 4,5 MPa dla 1% dodatku włókna 

i 5 MPa w przypadku 2% dodatku PVA. Nie została ona odniesiona do wytrzymałości na zginanie 

materiału matrycy. Uzyskane wartości są porównywalne dla włókna szklanego i niektórych rodzajów 

zbrojenia włóknem stalowym, przy czym przy odpowiednim doborze rodzaju i długości włókien 

stalowych dla kompozytu możliwe było uzyskanie znacznie lepszych wartości tj. około 6,5 MPa. 

Dodatkowo badania pokazały zmianę charakteru przełomu z kruchego na ciągliwy w przypadku 

dodatku włókien [126]. Warto również zaznaczyć, że podobnie zachowują się kompozyty 

geopolimerowe przygotowane na bazie metakaolinu połączonego z popiołem lotnym klasy F 

(pochodzącym z elektrowni Qingzhou w Hong Kongu). Zastosowane w tym przypadku włókna miały 

średnicę 14 µm i długość 6 mm. Dodawane były w ilości 1 i 2 % objętości kompozytu. 

W przygotowanych kompozytach można było zaobserwować zmianę charakteru pęknięcia 

z kruchego na ciągliwy wraz z dodatkiem włókien [127]. 

Badania z użyciem włókien PVA były także prowadzone na dwóch różnych matrycach 

geopolimerowych wytworzonych z użyciem dwóch różnych popiołów lotnych – klasy C i klasy F [128]. 
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W badaniach zastosowano zbrojenie w postaci 0,5, 1,0 i 1,5% dodatku wagowego włókien PVA 

o długości 15 mm i średnicy 37 µm [128]. W tym przypadku badania prowadzone były dla 

wytrzymałości na rozciąganie próbek. Badania w tym przypadku pokazały lepsze wyniki dla 

kompozytów bazujących na popiele lotnym klasy C. Optymalną zawartość włókna ustalono na 1,0% 

wagowy [128]. Badania z użyciem włókien PVA prowadzono również z wykorzystaniem matrycy 

metakaolinowej z dodatkiem żużli pochodzących z włoskiej firmy Acciaieria di Rubiera SpA 

w miejscowości Casalgrande [129]. Badano właściwości na zginanie kompozytów z 1,0% zawartością 

wagową włókien PVA o średnicy 18 µm i długości 7 mm. Przeprowadzone prace pokazały 

wzmocnienie materiału. Dla czystej matrycy wytrzymałość na zginanie wynosiła 6,9 MPa, zaś dla 

kompozytów ze wzmocnieniem 11,2 MPa [129]. Prowadzono również badania na bazie kompozytów 

na matrycy z metakaolinu z dodatkiem popiołów klasy F oraz różnych frakcji piasku [130, 131] 

oraz ich porównania do właściwości tradycyjnych materiałów betonowych [130]. W badaniach 

zastosowano 2% dodatek włókien PVA o wymiarach: średnica: 0,04 mm i długość 8 mm [130, 131] 

oraz o wymiarach średnica: 0,1 mm i długość 12 mm [129]. Badania prowadzono po 28 dniach. 

Rezultaty prac badawczych pokazują, że kompozyty na bazie matrycy geopolimerowej osiągały niższe 

lub porównywalne wartości w zakresie wytrzymałości na zginanie niż kompozyty na bazie 

tradycyjnego cementu, przy czym jednak cechowały się bardziej ciągłym mechanizmem pękania 

[130, 131]. Nieco lepsze rezultaty osiągano w przypadku mniejszych włókien (mniejsza średnica 

i długość) [121]. 

Również dla 2% dodatku włókien PVA (średnica: 0,04 mm i długość 8 mm) i różnego rodzaju 

materiałów matrycy prowadzono na bazie popiołu lotnego klasy F pochodzącego z elektrowni 

Gladstone w Queensland, Australia z zastosowaniem różnego rodzaju aktywatorów – opartych 

zarówno na sodzie, jak i na potasie [132, 133]. Badania prowadzono po 28 dniach. Właściwości 

porównano zarówno z materiałami matrycy jak i własnościami betonu na bazie cementu 

portlandzkiego. Uzyskane rezultaty pokazują poprawę wytrzymałości na ściskanie oraz bardzo dobre 

właściwości materiałów w zakresie wytrzymałości na zginanie [132, 133]. Najlepsze rezultaty 

wytrzymałości na ściskanie uzyskano dla matrycy aktywowanej sodem, było to 54,6 MPa dla 

materiału matrycy i 63,7 MPa dla kompozytu z włóknami [132, 133]. Zanotowano również zmianę 

w zakresie wytrzymałości na zginanie, właściwości dla kompozytów były jednak niższe niż dla 

przyjętego do porównania materiału – betonu na bazie cementu portlandzkiego [132, 133].  

Warto również zwrócić uwagę na badania z włóknami PVA prowadzone na bazie popiołów 

lotnych z elektrowni Yangluo w mieście Wuhan, prowincji Hubei, w Chinach oraz żużli z zakładu 

Wuhan Iron and Steel Group w mieście Wuhan, prowincji Hubei w Chinach [134]. Badania 

prowadzono z 0, 0,5, 1, 1,5 i 2% dodatkiem wagowym dwóch różnych włókien PVA - o wymiarach: 

długości 8 mm i średnicy 40 µm oraz o długości 12 mm i średnicy 100 µm [134]. Pomiary 

wykonywano dla próbek po 3, 7 i 28 dniach. Uzyskane rezultaty pokazały wzrost właściwości 

wytrzymałościowych dla wszystkich kompozytów wraz z czasem oraz znaczący wzrost zarówno 

wytrzymałości na zginanie, jak i wytrzymałości na ściskanie dla kompozytów z dodatkiem włókien. 

Próbki z 2% zawartością pierwszego rodzaju włókien (długość 8mm) po 28 dniach uzyskały najwyższe 

wartości – wytrzymałość na ściskanie wynosiła prawie 85 MPa, dla porównania wytrzymałość 

materiału matrycy po analogicznym czasie wynosiła: 49,2 MPa [134]. W przypadku wytrzymałości na 

zginanie najwyższą wartość uzyskano również dla 2% zawartości włókna, z tym że było to włókno 

drugiego typu (długość: 12mm). Wartość po 28 dniach wynosiła: 18,2 MPa, w porównaniu do 

wartości dla próbki kontrolnej wynoszącej 4,8 MPa [134]. 
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Nieco inne rezultaty pokazują prace prowadzone na kompozytach z osnową metakaolinową 

i dodatkiem włókien PVA o długości 8 mm i średnicy 40 µm w następujących proporcjach: 1 i 2% 

w stosunku objętościowym [135]. Badania prowadzono na próbkach po 28 dniach od ich 

przygotowania. Badania pokazują spadek wartości wytrzymałości na ściskanie z wartości 61 MPa dla 

materiału matrycy do wartości 59 MPa dla materiału z 1% dodatkiem włókien i 50 MPa dla materiału 

zawierającego 2% włókien PVA. Przy jednoczesnym wzroście wytrzymałości na zginanie kompozytów 

z włóknami dla kompozytów z 2 % zawartością włókien – uzyskano około 8 MPa oraz spadku 

wartości dla kompozytów z 1% zawartością włókien – około 3,5 MPa, w porównaniu z wartością 

4 MPa uzyskaną dla materiału matrycy [135]. Podobne zachowania w przypadku wytrzymałości 

na ściskanie uzyskano dla kompozytów z dodatkami 0, 0,3, 0,6 i 1% wagowy dodatku włókien PVA 

na osnowie z metakaolinu [136]. O ile dla kompozytów z 1% zanotowano wzrost wartości, to dla 

kompozytów z zawartością 0,3 i 0,6 % następował spadek wytrzymałości na ściskanie, w porównaniu 

do materiału matrycy [136]. Autorzy starali się powiązać takie zachowanie materiału z ilością pustek 

występujących w poszczególnych kompozycjach [135, 136]. 

Konieczność doboru prawidłowej proporcji włókien pokazują również badania prowadzone 

na matrycy złożonej z popiołu lotnego pochodzącego z zakładu Hangzhou Yi-solid New Material 

Technology Co., Ltd. W Chinach oraz piasku [137]. Eksperymenty prowadzono z 3, 5 i 7% dodatkiem 

włókien PVA w proporcji wagowej. Włókna posiadały następujące wymiary długość 8 mm i średnica 

39 µm [137]. Badania prowadzono po 7, 14 i 28 dniach, obserwując stopniowy wzrost właściwości 

mechanicznych przygotowanych kompozycji. Rezultaty badań pokazały, że optymalnym dodatkiem 

dla kompozytu jest 7% - ze względu na wartości wytrzymałości na ściskanie i 5% zawartości włókien 

ze względu na wytrzymałość na zginanie [137]. Wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 

poprzez dodatek włókien zwiększyła się z 40,2 MPa dla materiału matrycy do wartości 43,6 MPa dla 

kompozytu z 7% dodatkiem włókien PVA. W przypadku wytrzymałości na zginanie wartość po 28 

dniach dla materiału matrycy wynosiła 3,56 MPA, zaś dla materiału z 5% dodatkiem włókna – 6,9 

MPa, dla kompozytu z 7% dodatkiem była ona nieco niższa i miała wartość 5,4 MPa [137].  

Mniej popularnym dodatkiem do kompozytów geopolimerowych są włókna polietylenowe – 

PE. Jednak i one znalazły zastosowanie jako zbrojenie do kompozytów geopolimerowych. Badania 

porównawcze z dodatkiem włókien PE oraz PVA były prowadzone na bazie matrycy złożonej 

z popiołów lotnych i żużli [138]. Włókna PVA miały następujące wymiary: długość 8 mm i średnicę 

40 µm, zaś włókna PE: długość 12 mm i średnicę 12 µm. Kompozyty utworzono z 2% dodatkiem 

wagowym włókien [138]. Padania właściwości mechanicznych prowadzono po 28 dniach. 

Przeprowadzone rezultaty badań pokazały obniżenie wytrzymałości na ściskanie w rezultacie 

dodatku włókien PE i niewielkie jej podwyższenie dla włókien PVA. Dla materiału matrycy wynosiła 

on 48,6 MPa, po dodatku włókien PE spadała do wartości 44,3 MPa, zaś dla włókien PVA wzrastała 

do wartości 48,7 MPa [138]. W przypadku wytrzymałości na zginanie porównanie również wypada 

korzystnie dla włókien PVA. Kompozyty z włóknami PVA osiągały wartość 4,6 MPa, podczas gdy 

z dodatkiem PE 4,2 MPa [138]. 

Na podobnych osnowach geopolimerowych prowadzono badania z dodatkiem włókien PE 

(długość 12 mm i średnicę 12 µm). Składniki matrycy stanowiły głównie produkty pochodzące 

z elektrowni Gladstone w Queensland, Australia [139, 140]. Przygotowane kompozyty zawierały 

odpowiednio 0, 0,5, 1, 1,5 i 2% [139] oraz z zawartością 0,  0,5 , 0,75, 1, 1,5% [140]. Badania 

na próbkach prowadzono po 28 dniach. W obu przypadkach zanotowano spadek wytrzymałości 

na ściskanie kompozytów. Przy czym w obu eksperymentach kompozyty z włóknami zachowywały 

się nieco odmiennie. W pierwszym przypadku najwyższą wartość uzyskano dla materiału samej 
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matrycy – około 80 MPa, dla kolejnych próbek wartość ta malała wraz ze wzrostem procentowym 

włókien. Dla dodatku 0,5% uzyskano wartość powyżej 70 MPa, zaś dla dodatku 2% już tylko około 

30 MPa [139]. W drugim eksperymencie najwyższą wartość uzyskano dla próbki kontrolnej – 

materiału matrycy – 56,7 MPa. Dla kompozytów z włóknami PE wartości te były niższe, jednak w tym 

przypadku wraz z zawartością włókien rosły i wynosiły odpowiednio: 0,5% - 28,4 MPa, 0,75% - 

35,0 MPa, 1,0% - 44 MPa i 1,5% - 45 MPa [139]. W przypadku wytrzymałości na zginanie również 

zachowanie próbek było zmienne, przy czym najwyższe wartości były osiągane dla około 0,75–1,0% 

dodatku włókien PE [139, 140]. 

Badania z 1,75% dodatkiem włókien PE przeprowadzono również na matrycach 

geopolimerowych, bazujących na żużlu z różnymi proporcjami wody i aktywatora. Użyto włókien 

o wymiarach: długość 18 mm i średnicę 12 µm [141]. Autorzy uzyskali wyniki wytrzymałości 

na ściskanie pomiędzy 36,3 a 54,8 MPa oraz wytrzymałości na zginanie pomiędzy 5,1 a 13,1 MPa w 

badaniach zabrakło jednak odniesienia do materiałów bazowych – matryc kompozytów [141]. 

Pojedyncze prace badawcze wykonano z poliamidem – PA, poli(chlorkiem winylu) – PVC, 

poliakrylonitrulu - PAN oraz polilaktydem - PLA. Badania z włóknami poliamidowymi (PA) 

prowadzono na bazie matrycy geopolimerowej złożonej z metakaolinu, żużla pochodzącego z Bolu 

Cement Company w Turcji, piasku oraz odpadu kolemanitowego (minerał z grupy boranów) z kopalni 

Eti Mining Company w Turcji [101]. Badania prowadzono z 0,4, 0,8 i 1,2% dodatkiem objętościowym 

włókien PA. Dodawane włókna miały następujące wymiary: średnica 55 μm i długość 10 mm. 

Badania były prowadzone po 3, 7 i 28 dniach [101]. Rezultaty badań pokazują wzrost właściwości 

mechanicznych kompozytów w czasie. W przypadku wytrzymałości na ściskanie, po 28 dniach, 

najlepsze rezultaty uzyskano dla próbki zawierającej 0,8% objętościowego włókien PA – 62 MPa, 

w porównaniu do wartości próbki bez wzmocnienia – 61,6 MPa. W zakresie wytrzymałości 

na zginanie najlepsze rezultaty stwierdzono dla kompozytów z 1,2% zawartością włókien PA – 

11,4 MPa, w porównaniu z materiałem matrycy, dla którego wartość ta wynosiła około 8,8 MPa 

(według danych umieszczonych na wykresie, które jednak nie są zbieżne z danymi umieszczonymi 

w innym miejscu artykułu, gdzie wytrzymałość ta osiągnęła prawie 12 MPa) [101]. Otrzymane 

rezultaty odniesiono do innych rodzajów wypełnień – włókien: bazaltowych, poliolefinowych i PVA. 

Kompozyty z dodatkiem włókien PA cechowały się gorszymi właściwościami mechanicznymi, niż 

z dodatkiem włókien bazaltowych czy PVA, miały jednak lepsze właściwości niż z kompozyty 

z włóknami poliolefinowymi [101]. 

Badania z użyciem włókien PVC prowadzono z wykorzystaniem matrycy metakaolinowej 

z dodatkiem żużli pochodzących z włoskiej firmy Acciaieria di Rubiera SpA, w miejscowości 

Casalgrande [129]. Badano właściwości na zginanie kompozytów z 1,0% zawartością wagową 

włókien PVC o średnicy 400 µm i długości 7 mm. Przeprowadzone prace pokazały wzmocnienie 

materiału. Dla czystej matrycy wytrzymałość na zginanie wynosiła 6,9 MPa, zaś dla kompozytów 

ze wzmocnieniem 10,0 MPa [129]. Wartości te były nieco niższe niż dla kompozytów wytworzonych 

z użyciem innych włókien syntetycznych - PVA [129]. Badania z użyciem włókien PAN prowadzono 

na bazie matrycy wykonanej z metakaolinu oraz żużlu wzmocnionej włóknami PAN o długości 6 mm 

i średnicy 12 µm. Zastosowano dodatki włókna w następujących proporcjach wagowych: 0, 0,4, 0,8 

i 1,2% [142]. Optymalne właściwości dla kompozytu osiągnięto dla 0,8% dodatku włókna PAN. Było 

to odpowiednio 99,84 MPa dla wytrzymałości na ściskanie, w porównaniu z rezultatem około 80 

MPa uzyskanym dla materiału matrycy oraz 13,76 MPa dla wytrzymałości na zginanie, w porównaniu 

z rezultatem około 4 MPa uzyskanym dla materiału matrycy [142]. Dla badań dodatku włókien PLA 
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wykorzystano matrycę bazującą na metakaolinie. Prace badawcze w tym zakresie były głównie 

związane z wykorzystaniem tych włókien jako dodatku generującego pory w materiale [143, 144]. 

Warto również wspomnieć o badaniach wykonanych z użyciem włókna aramidowego, 

popularnie nazywanego kevlarowym. Badania przeprowadzone zostały z użyciem matrycy 

geopolimerowej na bazie popiołu lotnego. Po wytworzeniu próbki były poddawane działaniu 

wysokiej temperatury – 85oC przez 10 godzin [125]. Jako dodatek zastosowano włókna aramidowe 

o długości 30 mm i średnicy 0,5 mm w ilości: 1,0% stosunku objętościowym [125]. Materiał matrycy 

osiągał w tym przypadku wartość 70 MPa wytrzymałości na ściskanie, zaś kompozyty z dodatkiem 

włókien – 88,0 MPa [125]. Znaczący wzrost wartości nastąpił dla wytrzymałości na zginanie było to 

odpowiednio: 10,4 MPa dla kompozytu z 1,0% zawartością włókien, w porównaniu do wartości 

7,1 MPa uzyskiwanej dla materiału czystej matrycy oraz wytrzymałości na rozciąganie – wzrost 

z 3,1 MPa dla materiału matrycy do wartości 7,7 MPa dla kompozytu [125].  

Badania nad możliwością tworzenia kompozytów na osnowie geopolimerowej z dodatkami 

różnego rodzaju włókien syntetycznych są cały czas rozwijane na świecie. W dalszym ciągu problem 

ten nie jest wystarczająco zbadany. Dostępna literatura nie opisuje badań z wykorzystaniem wielu 

możliwych wypełniaczy istnieje zatem możliwość prowadzenia, w tym zakresie zarówno prac 

doświadczalnych, jak i rozważań teoretycznych tworzących modele zachowania danych 

kompozytów. 

1.2.3. Nieorganiczne 

W zakresie włókien wytwarzanych z surowców nieorganicznych główne prace badawcze 

dotyczyły włókien stalowych, szklanych i węglowych. Istnieje duża liczba opracowań, badających 

tego rodzaju włókna, ze względu na obiecujące rezultaty prowadzonych prac badawczych w tym 

zakresie [1, 30]. Przykładowo dla włókien stalowych obserwuje się nie tylko wzrost właściwości 

mechanicznych kompozytów, ale również włókien stalowych dobrą spójność osnowy 

geopolimerowej z wypełniaczem [145, 146] oraz ograniczenie korozji w tego rodzaju kompozytach 

[1, 147]. 

Badania właściwości mechanicznych kompozytów z dodatkiem włókien stalowych 

prowadzono, m.in. w oparciu o osnowę składającą się z popiołu lotnego klasy C, żużla po przeróbce 

stali oraz piasku [99]. Włókna stalowe dodawane do kompozytów miały następujące wymiary: 

średnica: 0,2 mm i długość: 13 mm. Zastosowano: 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5% objętościowego 

dodatku włókien. Próbki badane były po 3, 7 i 28 dniach [99]. Wytrzymałość na ściskanie wzrastała 

wraz z czasem dla wszystkich kompozytów, po 3 dniach wynosiła on około 14 MPa, po 7 dniach – 

około 22 MPa, zaś po 28 dniach – powyżej 32 MPa. Wszystkie kompozyty osiągnęły wyższe wartości 

niż materiał osnowy. Najwyższe wartości osiągnięto dla 0,4% objętościowego dodatku włókien 

stalowych było to 38,6 MPa. Wartości wytrzymałości na ściskanie włókna stalowego były nieco 

niższe, niż dla innych badanych włókien tj. bazaltowych i PP [99]. W przypadku wytrzymałości 

na zginanie również zaobserwowano wyraźny wzrost właściwości mechanicznych w czasie. Wartość 

ta po 3 dniach wynosiła około 3 MPa, po 7 dniach – około 4 MPa, zaś po 28 dniach – około 6,5 MPa. 

Przy czym dla dodatku 0,2 i 0,3% włókien stalowych nastąpił spadek wartości w porównaniu 

do materiału osnowy. Najwyższe wartości osiągnięto dla 0,5% objętościowego dodatku włókien 

stalowych było to 7,9 MPa, w porównaniu dla wartości około 6,5 MPa dla materiału matrycy. 

W porównaniu do kompozytów zbrojonych włóknem bazaltowym i PP uzyskano nieco wyższe 

wartości wytrzymałości na zginanie [99]. 
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Badania z użyciem popiołów lotnych przeprowadzono m.in. na kompozytach, bazujących 

na popiołach klasy F pochodzących z Lafarge Malayan Cement Bhd of Malaysia w Malezji [120]. 

Kompozyty utworzono z 0, 0,5, 1, 2, 3 i 4% dodatkiem wagowym krótkich włókien stalowych, które 

porównywano z kompozytami z włóknami PP. Badania prowadzono po 7 i 56 dniach [120]. 

Otrzymane rezultaty zostały zaprezentowane w formie graficzne, co nie pozwala na podanie 

dokładnych danych liczbowych. Wyniki pokazują korzystny wpływ włókien na wytrzymałość 

na zginanie oraz na ściskanie [120]. W przypadku wytrzymałości na zginanie najlepsze rezultaty 

osiągnięto dla dodatku 3% włókien stalowych. Było to 27 MPa po 7 dniach oraz 35 MPa 

po 56 dniach, dla porównania wartości dla materiału matrycy wynosiły odpowiednio około: 4 MPa 

i 11 MPa [120]. W przypadku wytrzymałości na ściskanie dla wszystkich rodzajów włókien 

wytrzymałość początkowa – po 7 dniach, była wyższa niż wytrzymałość materiału samej matrycy. 

Wyniosła ona dla 3% dodatku około 55 MPa, w porównaniu do wartości 31 MPa dla materiału 

bazowego. W dłuższym okresie – 56 dni wartości te się wyrównywały, przy czym wartość dla 

materiału matrycy wyniosła około 58 MPa, podobnie jak dla 2% dodatku włókna stalowego. 

Dla dodatku 3% wartość ta była nieznacznie niższa i wynosiła około 57 MPa [120].  

Inne badania w zakresie dodatku włókien stalowych do matrycy geopolimerowej były 

prowadzone na bazie matrycy wytworzonej z popiołu lotnego klasy F, pochodzącego z elektrowni 

w Catalagzi/Zonguldak w Turcji oraz żużlu pochodzącego z cementowni Bolu. Do matrycy dodawano 

0,4, 0,8 i 1,2% włókna stalowego w stosunku objętościowym (włókna o wymiarach: 0,17 średnica 

oraz 6 mm długość). Kompozyt był poddawany wygrzewaniu w temp 80oC przez 24 godziny. Badania 

próbek prowadzono po 7 i 28 dniach [121]. Rezultaty badań pokazały wzrost właściwości 

mechanicznych próbek z włóknami w porównaniu z próbkami kontrolnymi (bez zawartości włókien), 

przy czym dla wytrzymałości na ściskanie nastąpiła niewielka poprawa parametrów, zaś dla 

wytrzymałości na zginanie nastąpił znaczący wzrost. Próbki nie wykazywały znaczącego wzrostu 

wartości wytrzymałościowych w czasie [121]. Najlepsze wyniki uzyskano w przypadku wytrzymałości 

na ściskanie po 28 dniach, dla próbek z zawartością włókien 1,2% objętościowo. Wartości te 

wynosiły odpowiednio: 62,5 MPa dla wytrzymałości na ściskanie, w porównaniu do 60,5 MPa - 

wartości uzyskiwanej przez próbki referencyjne oraz 11,1 MPa dla wytrzymałości na zginanie, 

w porównaniu do 8,5 MPa dla próbki kontrolnej [121]. 

Mechanizm wzmocnienia materiału – znaczący przyrost wytrzymałości na ściskanie 

zaobserwowano dla 0,5 i 1,0% dodatku objętościowego włókien stalowych o długości 60 mm do 

matrycy na bazie popiołu lotnego i krzemionki dymnej, składniki pochodziły z elektrowni z prowincji 

Lampang w Tajlandii [124]. Badania przeprowadzone po 28 dniach pokazały wytrzymałość 

na ściskanie dla kompozytu zawierającego 0,5% włókien stalowych na poziomie 56,6 MPa, zaś dla 

kompozytu zawierającego 1,0% włókien – 61,7 MPa. Dla materiału matrycy wytrzymałość 

na ściskanie po analogicznym okresie wynosiła 40,08 MPa [124]. 

Dodatek nieco krótszych włókien badano z użyciem matrycy geopolimerowej na bazie 

popiołu lotnego. Do których jako dodatek zastosowano włókna stalowe o długości 13 mm i średnicy 

0,6 mm w ilości: 1,5% w stosunku objętościowym [125]. W tym przypadku po wytworzeniu próbki 

były poddawane działaniu wysokiej temperatury – 80oC przez 8 godzin [125]. Materiał matrycy 

osiągał w tym przypadku wartość 70 MPa wytrzymałości na ściskanie, zaś kompozyty z dodatkiem 

włókien stalowych 76,7 MPa [123]. Znaczący wzrost wartości następował również dla wartości 

wytrzymałości na zginanie było to odpowiednio: 12,6 MPa dla kompozytu z 1,5% zawartością 

włókien, w porównaniu do wartości 7,1 MPa uzyskiwanej dla materiału czystej matrycy [125]. 
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Przeprowadzono również badania wytrzymałości na rozciąganie. Zanotowano wzrost wartości 

z 3,1 MPa dla materiału czystej matrycy do 9,1 MPa dla kompozytu w włóknami [125]. 

Prowadzono również badania na bazie kompozytów na matrycy z metakaolinu z dodatkiem 

popiołów klasy F oraz różnych frakcji piasku [130, 131] oraz ich porównania do właściwości 

tradycyjnych materiałów betonowych [130]. W badaniach zastosowano 2% dodatek włókien 

stalowych o wymiarach: średnica: 0,12 mm i długość 10 mm [130, 131]. Badania prowadzono po 

28 dniach. Rezultaty prac badawczych pokazują, że kompozyty na bazie matrycy geopolimerowej 

osiągały wyższe wartości w zakresie wytrzymałości na zginanie niż kompozyty na bazie betonu, 

dodatkowo cechują się one bardziej ciągłym mechanizmem pękania [130, 131].  

Warto również zwrócić uwagę na badania włókien stalowych na matrycy geopolimerowej, 

bazującej na popiele lotnym, w których właściwości betonów geopolimerowych odniesiono do 

właściwości tradycyjnych betonów [148]. Do badań wykorzystano włókna stalowe o długości 30 mm 

i średnicy 0,5 mm. Zastosowano dodatki włókna w wysokości 0, 0,25, 0,5 i 0,75% [148]. Rezultaty 

prac badawczych pokazują korzystny wpływ dodatku włókien na wytrzymałość na ściskanie. Dla 

0,75% dodatku włókien stalowych uzyskano wartość 43,7 MPa, było to więcej zarówno 

w odniesieniu do materiału matrycy geopolimerowej 39 MPa, jak i tradycyjnego betonu z taką samą 

zawartością włókna – 40,2 MPa [146]. Badania te były kontynuowane z użyciem tych samych 

włókien, ale z rozszerzeniem również o kompozyt z 1,0% zawartością włókien [36]. W badaniach 

przeprowadzonych po 28 dniach uzyskano dla materiału matrycy wartość 37 MPa, zaś dla 

kompozytów odpowiednio: 0,25% - 38,4 MPa, 0,5% - 41,20 MPa, 0,75% - 42,50 MPa i dla 1,0% - 

42,80 MPa. Wartość wytrzymałości na ściskanie wzrastała więc z wysokością dodatku włókien. 

Badania odniesiono również dla tradycyjnych materiałów cementowych, które uzyskały niższe 

wartości niż materiały na bazie geopolimerów. Było to odpowiednio: 35 MPa dla materiału matrycy 

oraz 39,5 MPa dla tradycyjnego betonu z 0,5% dodatkiem włókien [36]. Przebadano również 

wytrzymałość na zginanie, która zachowywała się analogicznie do wytrzymałości na ściskanie – rosła 

wraz z ilością zbrojenia. Dla materiału matrycy uzyskano 4,10 MPa, zaś dla kompozytów 

odpowiednio: 0,25% - 4,3 MPa, 0,5% - 4,6 MPa, 0,75% - 4,9 MPa i dla 1,0% - 5,1 MPa. 

Dla materiałów porównawczych było to odpowiednio: 3,8 MPa dla materiału matrycy oraz 4,2 MPa 

dla tradycyjnego betonu z 0,5% dodatkiem włókien [36]. 

Prace badawcze w zakresie zbrojenia stalowego były również prowadzone w Instytucie 

Inżynierii Materiałowej WM PK [80, 149]. W badaniach zastosowano krótkie włókna stalowe jako 

dodatek do betonów geopolimerowych w wysokości 5% wagowych. Jako materiału matrycy użyto 

popiołu lotnego z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska) wymieszanego z piaskiem 

w proporcjach 1:1. Badania prowadzono po 28 dniach [80, 149]. Rezultaty przeprowadzonych prac 

pokazują wzrost właściwości mechanicznych zarówno w przypadku wytrzymałości na ściskanie, 

jak i wytrzymałości na zginanie. W wyniku dodania włókien rozproszonych nastąpiło wzmocnienie 

kompozytu z wartości 9,2 MPa dla materiału matrycy do wartości 14,5 MPa w przypadku kompozytu 

z dodatkiem włókien dla wytrzymałości na zginanie. Dla wytrzymałości na ściskanie również 

zanotowano wzrost wartości z 55,4 MPa dla materiału matrycy do wartości około 69 MPa dla 

kompozytu wzmocnionego włóknem [80]. Prowadzono również obserwacje na skaningowym 

mikroskopie elektronowym, które pokazały dobrą spójność włókien stalowych z materiałem osnowy 

(rys. 1.11.). 
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Rysunek 1.11. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 5% dodatkiem włókien stalowych – obraz 

zgładu 

Inne badania w zakresie dodatku włókien stalowych do matrycy geopolimerowej były 

prowadzone na bazie osnowy utworzonej z popiołu lotnego i piasku [150]. Włókna dodawane były 

w ilości: 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5%. Dla wszystkich kompozytów właściwości mechaniczne były wyższe 

niż dla materiału matrycy. Najlepsze rezultatu uzyskano dla dodatku w ilości 0,2% włókien stalowych, 

było to 37,5 MPa dla wytrzymałości na ściskanie i 4,2 MPa – wytrzymałość na zginanie. Dla materiału 

matrycy wartości te wynosiły odpowiednio: 28,9 MPa i 3,2 MPa [150]. Inne zachowanie kompozytów 

zaobserwowano również na badaniach z użyciem betonu geopolimerowego złożonego z popiołu 

lotnego (pochodzącego w tym przypadku z elektrowni Mettur Thermal Power Plant w Tamil Nadu, 

Indie) oraz piasku [151]. Jako zbrojenie zastosowano zagniecione włókna stalowe o długości 30 mm 

i średnicy 0,45 mm. Do kompozytów dodano: 0, 0,25, 0,5, 0,75 i 1,0% włókien. Badania prowadzono 

po 28 dniach [151]. Uzyskane rezultaty pokazują wzrost właściwości mechanicznych wraz 

z dodatkiem włókien. W przypadku wytrzymałości na ściskanie wzrost nastąpił z wartości 45,4 MPa 

dla materiału osnowy do wartości 49,2 MPa dla kompozytu z 1% zawartością włókien stalowych. 

Wytrzymałość na zginanie poprawiła się z wartości 2,6 MPa dla materiału matrycy do wartości 4,2 

MPa dla kompozytu z 1% zawartością włókien stalowych [151]. 

Warto również zwrócić uwagę na badania porównujące zachowanie różnego typu włókien 

w materiałach geopolimerowych [152, 153]. W tego typu badaniach zaobserwowano, w zależności 

od kształtu włókien stalowych, różny rodzaj mechanizmów pękania [152], a także nieco odmienne 

wartości wytrzymałości na ściskanie [153]. W badaniach dodawano do matrycy geopolimerowej dwa 

rodzaje włókien stalowych zakrzywione na końcu w ilościach 0, 0,5, 1, 1,5% (średnica: 0,55 mm, 

długość: 35 mm) oraz proste w ilości 1,5% wagowego (średnica: 0,2 mm, długość: 13 mm) [153]. 

Matrycę geopolimerową przygotowano w oparciu o: drobne kruszywo bazaltowe (10 mm), popiół 

lotny z elektrowni Eraring w rejonie Nowej Południowej Walii w Australii, zmielony żużel 

wielkopiecowy oraz popiół Kaolite (HPA) z elektrowni Callide w Queensland w Australii [153]. 

Wytrzymałość na ściskanie kompozytów badano po 7 dniach. Rezultaty uzyskane dla próbek 
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pokazują, że dla obu rodzajów włókien nastąpił spadek wytrzymałości na ściskanie przy czym był on 

tym większy im była zawartość procentowa włókien. Wartość ta dla materiału matrycy wyniosła: 

63,1 MPa, zaś dla kompozytów z włóknami zakrzywionymi wynosiła odpowiednio: dla 0,5% - 58,2 

MPa, 1,0% - 55,0 MPa, 1,5% - 53,4 MPa. Należy przy tym zaznaczyć, że gdy porównamy włókna 

zakrzywione z prostymi spadek ten jest nieco mniejszy dla kompozytów z włóknami prostymi, 

dla których wytrzymałość na ściskanie jest na poziomie 55,1 MPa (kompozyt z 1,0% wagowego 

włókien stalowych) [153]. 

Badania zależności właściwości mechanicznych od rodzaju włókien stalowych użytych jako 

wypełnienie zostały również przeprowadzone na matrycy geopolimerowej, składającej się z popiołu 

lotnego, żużla oraz piasku. Włókna stalowe dodawane były w 1, 2 i 3% objętościowych. Zastosowano 

trzy rodzaje włókien: włókno proste o długości 6 mm i średnicy 0,16 mm, włókno proste o długości 

13 mm i średnicy 0,16 mm oraz włókno zakrzywione o długości 50 mm i średnicy 1 mm. Badania 

prowadzono po 3, 7, 14 i 28 dniach, co pozwoliło zaobserwować wzrost właściwości mechanicznych 

kompozytów w czasie [126]. Rezultaty wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach pokazują znaczący 

wzrost wytrzymałości w porównaniu z materiałem matrycy (około 45 MPa) dla wszystkich użytych 

zbrojeń, a także lepsze rezultaty niż w przypadku dodatku włókien szklanych czy PVA. Przy czym 

najlepsze rezultaty – około 60 MPa uzyskano dla 2% dodatku prostych włókien 6 mm oraz 3% 

dodatku prostych włókien 13 mm [126]. Dla wytrzymałości na zginanie najlepszy wynik uzyskano dla 

3% dodatku prostych włókien 13 mm – około 6,5 MPa. Był on znacząco lepszy niż dla dodatków 

innych badanych włókien (szklane i PVA). Nie podano porównania z materiałem geopolimerowym 

bez zbrojenia [126]. 

Badania z zakrzywionymi włóknami stalowymi były również wykonywane na bazie matrycy 

z popiołu lotnego, pochodzącego z elektrowni Mae Moh a miejscowości Lampang w Tajlandii oraz 

pyłu krzemionkowego [154]. Eksperyment obejmował różne dodatki włókien stalowych 0,5 i 1,0% 

oraz różne proporcje pomiędzy pyłem lotnym a krzemionkowym. W badaniach zastosowano włókna 

o długości 35 mm. Badania prowadzono po 28 dniach od przygotowania próbek [154]. Badaniom 

podlegała wytrzymałość kompozytów na zginanie, która rosła wraz z dodatkiem procentowym 

włókien. Najlepsze rezultaty otrzymano dla 1,0% dodatku włókien stalowych z matrycą złożoną 

z około 90% popiołów lotnych uzupełnionych krzemionką – 10,7 MPa. Dla tej samej matrycy z 0,5% 

zawartością włókien wartość wytrzymałości na zginanie wyniosła 6,7 MPa, zaś dla materiału samej 

matrycy 5,7 MPa [154]. 

Badano również różnice pomiędzy zachowaniem włókien stalowych tego samego typu, 

jednak różniących się wymiarami – długością oraz średnicą [155, 156]. Badania prowadzono m.in. na 

matrycy geopolimerowej bazującej w znacznym stopniu na odpadach z produkcji oleju palmowego 

z dodatkiem metakaolinu. Do osnowy dodawano dwa rodzaje zakrzywionych włókien stalowych 

w proporcjach objętościowych: 0,25, 0,50 i 0,75%. Włókna te miały wymiary: średnica 35 µm, 

długość 65 mm oraz średnica 60 µm, długość 80 mm [155]. Badania prowadzono w zakresie 

wytrzymałości na ściskanie po 3, 7, 14 i 28 dniach w zakresie wytrzymałości na zginanie po 28 dniach.  

Rezultaty badań na ściskanie pokazują nieznaczną poprawę właściwości. Przy czym najlepsze 

rezultaty uzyskano po 28 dniach dla zawartości 0,50% włókna o wymiarach: średnica 60 µm, długość 

80 mm – 31,9 MPa. Należy przy tym zauważyć, że była to poprawa nieznaczna w stosunku do 

wytrzymałości matrycy, która wynosiła 30 MPa. Wartości dla pozostałych kompozytów mieściły się 

pomiędzy tymi wartościami [155]. W przypadku wytrzymałości na zginanie również nastąpiła 

poprawa właściwości dla wszystkich kompozycji, przy czym najlepszą wartość uzyskano dla 

zawartości 0,75% włókna stalowego o wymiarach: średnica 60 µm, długość 80 mm – 5,1 MPa; 



41 
 

w porównaniu do wartości dla materiału osnowy – 4,3 MPa [155]. Podobne badania 

przeprowadzono z krótszymi włóknami, przy czym były to również włókna stalowe zakrzywione, 

miały one długości 30 i 60 mm. Włókna były dodawane w ilości 1% wagowego do matrycy 

geopolimerowej, przy czym jako dodatek stosowano zarówno włókna jednego rodzaju, jak i 

zmieszane dwa rodzaje włókien w proporcjach: 50/50, 40/60 i 60/40 [154]. W tym przypadku 

materiał bazowy dla matrycy stanowił żużel. Badania prowadzono po 1, 7 oraz 28 dniach po 

przygotowaniu próbek [156]. Rezultaty badań wytrzymałości na ściskanie pokazują wzrost 

wytrzymałości próbek w czasie. Najlepsze rezultaty zostały uzyskane dla mieszaniny zawierającej: 

60% włókien 30mm i 40% włókien 60 mm, było to 41,2 MPa. Dla porównania materiał matrycy 

osiągnął wartość 30,4 MPa. Również wartości dla dodatków samych włókien 30 mm (34,8 MPa), jak i 

tylko włókien 60 mm (31,3 MPa) były niższe [156]. Podobne rezultaty dały wyniki badań 

wytrzymałości na zginanie. Tutaj również uzyskano najwyższe wartości dla mieszaniny, zawierającej 

60% włókien 30mm i 40% włókien 60 mm, było to 7,5 MPa. Rezultaty dla materiału matrycy to 3,7 

MPa, zaś samych włókien 30 mm – 5,0 MPa, a dla włókien 60 mm – 4,5 MPa [156]. Prace badawcze 

w tym zakresie prowadzono również z użyciem stalowych włókien o wymiarach: średnica: 0,2 mm, 

długość 13 mm oraz średnica 0,16 mm, długość 6 mm [157]. Matrycę stanowił beton geopolimerowy 

na bazie popiołu lotnego klasy F oraz żużlu z dwoma rodzajami wypełniacza: wapniem i piaskiem 

[157]. Zastosowano dodatek włókien w proporcjach wagowych: 0, 0,25, 0,5, 0,75 oraz 1% dla 

każdego z rodzajów włókien, dodatkowo przygotowano próbki zawierające różne dodatki włókien w 

następujących proporcjach: 80/20, 60/40, 40/60 i 20/80. W przypadku dodatków mieszanych z 

dwóch rodzajów włókien zbrojenie stanowiło 1% wagowy kompozytu. Badania próbek 

przeprowadzono po 7 i 28 dniach [157]. Rezultaty przeprowadzonych badań wytrzymałości 

na ściskanie pokazują wzrost wartości w czasie oraz wzrost uzyskiwanych wartości wraz 

z zawartością włókien (najwyższe wartości uzyskano dla 1% dodatku), przy czym spośród 

kompozytów z jednym rodzajem włókien wyższe wartości uzyskiwane były dla włókien dłuższych 

(13mm) – około 95 MPa (w porównaniu do około 81 MPa materiału osnowy). Dla kompozycji dwóch 

rodzajów włókien najlepsze rezultaty uzyskano dla proporcji 60% włókien o długości 13 mm i 40% 

o długości 6 mm, wynik ten był lepszy niż zarówno dla kompozytów z samym włóknem 13 mm około 

95 MPa, jak i z włóknami stalowymi o długości 6 mm – około 90 MPa. Wszystkie kompozycje 

z dwoma rodzajami włókien uzyskały wyższe wartości wytrzymałości niż kompozyt z włóknami 6 mm. 

Dodatkowo w przypadku kompozytów, które zawierały włókna o długości 13 mm w przewadze 

(tj. 80 i 60%) miały one wyższe wyniki niż kompozyt z włóknami 13 mm. Widoczny był efekt synergii 

dla równoczesnego stosowania obu rodzajów włókien w materiale [157]. 

Prace badawcze oparte o różne rodzaje włókien – spiralne oraz zakrzywione o tej samej 

długości – 25 mm oraz innych średnicach (odpowiednio: 0,55 i 0,3 mm) były prowadzone również na 

matrycy geopolimerowej złożonej z popiołu lotnego i żużlu. Popiół lotny klasy F pochodził 

z elektrowni Gladstone w Queensland w Australii, zaś żużel z BGC – cementowni w  Australii [158]. 

Przygotowano kompozyty z zawartością 1, 1,5, i 2% włókien objętościowo, przy czym w badaniach 

stosowano oba rodzaje włókien w stosunku 50:50. Badania na próbkach przeprowadzono po 

28 dniach [158]. Uzyskane rezultaty pokazują wzrost wytrzymałości na ściskanie wraz ze wzrostem 

zawartości włókien. Dla materiału bez dodatku włókien wytrzymałość na ściskanie wynosiła 72 MPa, 

zaś w przypadku kompozytów z zawartością 1 i 1,5% osiągała około 75 MPa (odpowiednio 75,1 MPa 

i 74,7 MPa). Najlepsze rezultaty zostały uzyskane dla 2% zawartości włókien – około 82 MPa [158]. 

Podobnie wzrastała wytrzymałość na zginanie, dla próbek bez dodatku włókien wynosiła ona 

3,9 MPa, a następnie wzrastała wraz z dodatkiem włókien stalowych, dla kolejnych zawartości 
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wynosiła odpowiednio: 1% - 6,1 MPa, 1,5% - 6,7 MPa i 2% - 9,6 MPa [158]. Badania również 

z wykorzystaniem matrycy geopolimerowej bazującej na popiele lotnym i żużlu były prowadzone 

z zakrzywionymi włóknami stalowymi o wymiarach: średnica: 0,75 mm, długość: 35 mm. Włókna 

dodawano w ilości: 0, 0,25, 0,5 i 0,75%. Próbki badano po 7 i po 28 dniach [159]. Przedstawione 

rezultaty wskazywały na zwiększanie się właściwości mechanicznych wraz z czasem i zawartością 

włókien stalowych. Rezultaty potwierdzały wcześniejsze prace badawcze w tym zakresie [159].  

Warto również zwrócić uwagą, że prowadzone były również badania włókien stalowych 

pokrytych miedzią w matrycy na bazie popiołu lotnego, pochodzącego z zakładu Lafarge Malayan 

Cement Bhd w Malezji [160]. Do kompozytu dodawano: 0, 0,5, 1, 2, 3 i 4% włókien stalowych. 

Badania prowadzono po 28 i 56 dniach [160]. Uzyskane rezultaty wskazują na zmianę mechanizmu 

pękania z kruchego na ciągłe i poprawę wartości wytrzymałości na zginanie dla kompozytów 

zawierających m.in. 1% włókien stalowych. Przy czym dla kompozytów zawierających 3 i 4% wartość 

ta była znacząco wyższa – około 30 MPa, w porównaniu z materiałem matrycy – około 10 MPa [160]. 

Poprawie uległa również wytrzymałość na ściskanie, przy czym najlepsze wartość uzyskiwano dla 

2 i 3% dodatku włókien, przy czym w początkowym okresie – po 28 dniach były one wyższe niż dla 

materiału samej matrycy, a po 56 uzyskiwały podobny poziom około 58 MPa. Mechanizm ten 

sugeruje, że dodatek włókien może wpływać na uzyskiwanie przez materiał wyższej wytrzymałości 

początkowej (szybszy mechanizm wiązania) [160]. Przy czym nie wszystkie prace badawcze 

potwierdzają istnienie takiego mechanizmu, pokazując nieco lepsze wyniki dla materiału matrycy niż 

materiału z dodatkiem włókien stalowych [161].  

Istotnym aspektem badań nad kompozytami z włóknami stalowymi jest także ich odporność 

na działanie różnych środowisk. Badania w tym zakresie prowadzono w oparciu o matrycę 

geopolimerową opartą na żużlu oraz włókna stalowe zakrzywione o wymiarach: średnica 0,5 mm, 

długość 35 mm [162]. Do badań przygotowano kompozyty z 0, 0,5, 1 i 1,5% zawartością włókien 

stalowych. Badania prowadzone po 180 dniach, w celu określania trwałości materiału. Oprócz 

standardowych badań (próbka przechowywana w temperaturze otoczenia) określono dla kompozycji 

właściwości mechaniczne w warunkach: naprzemiennego moczenia próbki w wodzie i suszenia jej 

w 100oC w cyklach 24 godzinnych, oddziaływania środowiska kwaśnego (moczenia próbki w kwasie 

chlorowodorowym i suszenia jej w 100o w cyklach 24 godzinnych) oraz oddziaływania podwyższonej 

temperatury (cykliczne podgrzewanie próbek i studzenie przez okres 90 dni do temperatur: 100oC, 

200oC oraz 800oC) [162]. Badania pokazały korzystny wpływ włókien stalowych na właściwości 

mechaniczne i trwałość kompozytów. Przy czym najwyższe wartości uzyskiwano dla kompozytów 

zawierających 1,5% dodatek włókien stalowych. Dla materiału matrycy, na którą nie oddziaływały 

żadne czynniki dodatkowe, uzyskano wartość 52,6 MPa, zaś dla kompozytów z 1,5% zawartością 

włókien 65,4 MPa. Wprowadzenie dodatkowych czynników oddziaływujących na próbki obniżało 

właściwości zarówno matrycy, jak i kompozytów z włóknami.  Dla zmiennej wilgotności wartości te 

wynosiły odpowiednio: 46,7 MPa i 62,4 MPa, dla środowiska kwaśnego: 46,4 MPa i 61,6 MPa, 

zaś dla temperatur kształtowały się następująco: 100oC – około 48 MPa i 53 MPa, 200oC - około 41 

MPa i 44 MPa, 800oC - około 17 MPa i 29 MPa (wartości dla próbek referencyjnych po 90 dniach: 

około 50 MPa i 55 MPa). Badania pokazały znaczną odporność kompozytów z włóknami stalowymi 

na warunki środowiskowe [162]. Inne prowadzone prace badawcze potwierdzają uzyskane wyniki 

badań w wysokich temperaturach, pokazując możliwości zastosowania kompozytów ze zbrojeniem 

z rozproszonych włókien stalowych w podwyższonych temperaturach (do 800oC). Badania pokazały, 

że kompozyty w temp. 200-400oC posiadają właściwości mechaniczne lepsze niż w temperaturze 

otoczenia. Dodatkowo dodatek włókien redukuje pękanie w wyższych temperaturach [163]. 
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Badania prowadzono również z wykorzystaniem zbrojenia pochodzącego z recyklingu, 

w szczególności z użyciem odpadowego kordu stalowego z opon samochodowych, na bazie matrycy 

z popiołu lotnego pochodzącego z elektrowni Matra Power Station na Węgrzech [164] oraz popiołu 

lotnego z elektrociepłowni w Skawinie, Polska [165]. Prace potwierdziły możliwość użycia zużytego 

metalu jako zbrojenia do geopolimerów, które będzie poprawiało ich właściwości mechaniczne. 

Możliwe jest również użycie innych składników opony, tj. kord tekstylny oraz guma jako dodatek do 

geopolimerów, nie poprawiają one jednak znacząco właściwości mechanicznych kompozytów, 

lub powodują ich niewielki spadek [164, 165].  

W zakresie dodatków stali, oprócz dodatku włókien krótkich, prace były prowadzone 

również nad zastosowaniem jako zbrojenia włókien długich [166], prętów [167] oraz 

z wykorzystaniem zbrojenia w postaci siatek. Wszystkie wyszczególnione rodzaje zbrojeń cechują się 

znaczącym potencjałem aplikacyjnym. 

Atrakcyjnym rodzajem zbrojenia dla kompozytów jest również włókno szklane. Istnieje kilka 

typów włókien szklanych, w zależności od użytego prekursora, które różnią się między sobą 

właściwościami są to m.in. włókna szklane typu ECR i typu C – odporne chemiczne, typu A – 

kanalikowe, typu S i typu R – cechujące się zwiększoną wytrzymałością, typu D – o wysokiej stałej 

dielektrycznej, typu M – tzw. wysokomodułowe oraz typu AR – odporne na zasady [168]. Klasy 

włokien i ich właściwości zależne są od metody produkcji (pokrycia włókna), może ono różnie 

reagować z matrycą geopolimerową, w szczególności w przypadku dużego stężenia molowego 

alkaliów może ulegać ono częściowo rozpuszczeniu [169, 170]. W tym zakresie niezbędny jest 

właściwy dobór stężeń molowych używanych w kompozycie oraz dobór odpowiednich włókien 

oznaczonych jako AR (alkali resistant) lub stosowanie alkaliów o niższym stężeniu molowym. 

W pracach badawczych, ze względu na dostępność na rynku, najczęściej wykorzystywane są włokna 

klasy E. 

Ponadto warto zaznaczyć, że włókna szklane cechują się dobrą odpornością na działanie 

wysokiej temperatury w przedziale od 300oC do 600oC i dobre właściwości dielektryczne (małą stałą 

dielektryczną i współczynnik strat). Z tymi cechami wiązały się pierwsze zastosowania włókien 

szklanych do celów elektroizolacyjnych, a także do izolacji cieplnych. Pierwsze zastosowania jako 

wzmocnienia kompozytów włókien szklanych nastąpiły pod koniec II Wojny Światowej (wzmocnienia 

polimerów syntetycznych). Obecnie włókna szklane znajdują szerokie zastosowanie jako zbrojenie 

kompozytów, w szczególności na osnowie polimerowej m.in. w przemyśle motoryzacyjnym - kadłuby 

samolotów i szybowców, elementy nadwozi samochodowych, kadłuby okrętów, w przemyśle 

konstrukcyjnym - zbiorniki, rury i inne element budowlane oraz zastosowania na różne elementy 

w przemyśle elektrotechnicznym i telekomunikacyjnym (m.in. światłowody) oraz wykonywany jest 

z nich sprzęt sportowy [168, 169].  

Gros prac badawczych wskazuje na duże możliwości aplikacyjne włókien szklanych. Badania 

z użyciem włókna szklanego prowadzono z m.in. wykorzystaniem matrycy metakaolinowej 

z dodatkiem żużli, pochodzących z włoskiej firmy Acciaieria di Rubiera SpA w miejscowości 

Casalgrande [129]. Badano właściwości na zginanie kompozytów z 1,0% zawartością wagową 

włókien o średnicy 10 µm i długości 7 mm. Przeprowadzone prace pokazały wzmocnienie materiału. 

Dla czystej matrycy wytrzymałość na zginanie wynosiła 6,9 MPa, zaś dla kompozytów 

ze wzmocnieniem 9,0 MPa. Wartości te były najniższe, spośród włókien uwzględnionych w tym 

badaniu tj. włókien węglowych, PVA i PVC [129]. 

W badaniach analizowano również kompozyty z dodatkiem włókna szklanego, gdzie matryca 

geopolimerowa składała się z popiołu lotnego, żużla oraz piasku. Włókna szklane o długości 13 mm 
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i średnicy 0,13 mm dodawane były w 1% objętościowym. Badania prowadzono po 3, 7, 14 

i 28 dniach, co pozwoliło zaobserwować wzrost właściwości mechanicznych kompozytów w czasie 

[126]. Rezultaty przeprowadzonych badań wytrzymałości na ściskanie pokazały nieznaczny spadek 

wartości do około 42 MPa w porównaniu do materiału matrycy – około 45 MPa. Wytrzymałość na 

zginanie wyniosła 4,5 MPa, była ona porównywalna do kompozytów z włóknami PVA i niższa niż 

dla geopolimerów z dodatkiem włókien stalowych. W badaniach nie porównano wytrzymałości 

na zginanie kompozytów z włóknami do geopolimeru bez dodatków [126]. 

Próby z niewielką ilością dodatku włókna szklanego były prowadzone na bazie betonów 

geopolimerowych, wytworzonych z użyciem popiołu lotnego klasy F, pochodzącego 

z elektrociepłowni Mettur zlokalizowanej w regionie Tamilnadu w Indiach, kruszywa oraz piasku 

[171, 172]. W badaniach zastosowano 0,01, 0,02 i 0,03% objętościowego włókien szklanych 

o długości 6 mm i średnicy 0,014 mm jako dodatek do matrycy geopolimerowej. Badania 

prowadzono po 7 i 28 dniach [171, 172]. Rezultaty badań pokazały, że jedynie dla kompozytu 

zawierającego 0,03% włókna szklanego wytrzymałość na ściskanie się zwiększyła – 40,73 MPa, 

w porównaniu do materiału bazowego – 38,28 MPa. Dla kompozytów zawierających 0,01 i 0,02% 

uległa pogorszeniu i wynosiła odpowiednio: 36 MPa i 32,1 MPa [171, 172]. Również w przypadku 

wytrzymałości na zginanie zachodził podobny mechanizm. Dla próbek z zawartością 0,03% włókien 

szklanych uległa ona zwiększeniu do 6,8 MPa, w porównaniu z materiałem bazowym – 5,8 MPa, zaś 

dla kompozytów z zawartością 0,01 i 0,02% uległa pogorszeniu i wynosiła odpowiednio: 5,8 MPa 

i 5,1 MPa [171, 172]. Warto przy tym zauważyć, że przedstawione prace badawcze zostały 

opublikowane przez dwa różne zespoły autorskie w odstępnie 4 lat z podaniem identycznego 

przebiegu badań i tożsamych rezultatów (sic!), przy czym zespół publikujący później nie powołuje się 

na wcześniej publikowane rezultaty  [171, 172]. 

Badania w zakresie dodatku włókien szklanych były również prowadzone na cemencie 

geopolimerowym złożonym z popiołu lotnego z elektrowni Gladstone w Queensland w Australii 

z dodatkiem kruszywa lokalnego i piasku [173]. W badaniach zastosowano dodatek 0,0, 0,5, 0,75, 1,0 

i 1,25% objętościowego włókien szklanych o długości 6 mm i średnicy 0,014 mm jako dodatek do 

matrycy geopolimerowej. Badania próbek zostały przeprowadzone po 3 dniach [173]. Rezultaty 

wytrzymałości na ściskanie pokazują poprawę właściwości w stosunku do materiału samej matrycy – 

64,5 MPa, dla kompozytów zawierających 0,5% objętościowego włókien – 66 MPa oraz 1,25% – 70 

MPa. Dla pozostałych kompozytów nastąpił niewielki spadek wytrzymałości na ściskanie [173]. 

W przypadku wytrzymałości na zginanie dla wszystkich kompozytów zanotowano poprawę 

właściwości w stosunku do materiału matrycy – 6,8 MPa. Było to odpowiednio dla: 0,5% – 7,6 MPa, 

0,75% – 8,0 MPa, 1,0% – 7,4 MPa i 1,25% – 9,0 MPa [173]. 

Badania w tym zakresie były prowadzone również w Instytucie Inżynierii Materiałowej WM 

PK w oparciu o matryce geopolimerową wytworzoną z popiołów lotnych z elektrociepłowni „CEZ 

Skawina” (małopolskie, Polska) [5, 174]. Do kompozytów dodawano krótkie włókno szklane 

o długości 3 mm w ilości 1, 2 i 5% stosunku wagowego. Badania prowadzono po 7 i 28 dniach [174]. 

Badania wykazały wzrost wytrzymałości na ściskanie w czasie. Po 28 dniach najlepsze rezultaty 

uzyskano dla 1% dodatku włókien szklanych około 30 MPa, w porównaniu do materiału matrycy – 

około 22 MPa. Dla 2% dodatku wartość wytrzymałości na ściskanie była wyższa niż dla materiału 

matrycy i wynosiła około 25 MPa, zaś dla dodatku 5% nastąpił spadek właściwości 

wytrzymałościowych do około 17 MPa [174]. Przeprowadzono również obserwacje mikroskopowe 

kompozytu potwierdzające dobrą spójność włókien z osnową (rys. 1.12.). 
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Rysunek 1.12. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem 1% włókien szklanych [5, 174] 

Zastosowanie włókien szklanych do kompozytów geopolimerowych analizowano również 

w oparciu o matryce metakaolinowe z różną zawartością kruszywa, w tym piasku [175]. Włókno 

szklane o długości 4,5 mm wprowadzano w 2,5% i 5% stosunku wagowego do różnego rodzaju 

materiałów matrycy [175]. W zakresie wytrzymałości na ściskanie dla większości badanych 

kompozycji matrycy zaobserwowano niewielki wzrost wartości dla dodatku włókien szklanych, przy 

czym dla wybranych kompozycji najlepsze rezultaty osiągane były dla 2,5% dodatku włókien lub dla 

matrycy bez dodatku włókien szklanych (matryca przygotowana z dodatkiem bardzo drobnego 

piasku osiągnęła ok 70 MPa). Najlepsze rezultaty spośród badanych kompozycji z włóknami 

osiągnięto dla 5% dodatku włókna szklanego – 63,5 MPa, przy czym dla tej samej matrycy bez 

dodatków wartość wytrzymałości na ściskanie wynosiła około 55 MPa [175]. Wytrzymałość na 

zginanie, dla większości kompozycji ulegała niewielkiej poprawie dla 2,5% dodatku włókna szklanego 

i znaczącej poprawie dla dodatku 5%. Najlepsze rezultaty dla 5% dodatku to ponad 20 MPa, 

dla porównania dla dodatku 2,5% dla tej samej matrycy wartość wynosiła – około 11 MPa, zaś dla 

materiału matrycy – około 10 MPa [175]. 

Badania kompozytów z włóknami szklanymi są prowadzone również z uwzględnieniem 

innych zmiennych tj. stężenie molowe aktywatora czy zastosowanie różnych warunków dojrzewania 

próbek. Badania zostały oparte na popiele lotnym klasy F z elektrociepłowni Mettur zlokalizowanej 

w regionie Tamilnadu w Indiach z dodatkiem piasku. Do kompozytów dodano krótkie włókno szklane 

(nie sprecyzowano wymiarów) w następujących proporcjach wagowych: 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5% 

[176]. W badaniach zastosowano również 3 różne stężenia molowe aktywatora alkalicznego: 12M, 

16M i 20M. Proces dojrzewania prowadzono w warunkach temperatury normalnej (którą w artykule 

określono jako 27oC), jak i podwyższonej - 100oC. Próbki badano po 7, 14 i 28 dniach, obserwując 

przyrost wartości mechanicznych [176]. Uzyskane wyniki właściwości mechanicznych dla 

kompozytów wytworzonych z użyciem wysokiej temperatury są od 1-3 MPa wyższe, niż dla 

zastosowania temperatury normalnej. Widoczne są również różnice ze względu na zastosowane 

stężenie molowe aktywatora, przy czym najlepsze wyniki otrzymywane są dla stężenia 16M. 
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Zawartość włókien daje najlepsze rezultaty w przedziale 0,2–0,4% (w zależności od stężenia 

molowego aktywatora) zarówno dla wytrzymałości na ściskanie, jak i na zginanie [176]. Najlepsze 

rezultaty w zakresie wytrzymałości na ściskanie uzyskano dla 0,3% zawartości włókna szklanego (dla 

podwyższonych temperatur i roztworów 16M i 20M) – około 25 MPa, w porównaniu z materiałem 

matrycy 22 MPa (16M) i 24,5 MPa (20M) [176]. Najlepsze rezultaty w zakresie wytrzymałości na 

zginanie uzyskano dla 0,3% zawartości włókna szklanego (dla podwyższonych temperatur i roztworu 

16M) – 5,8MPa, dla porównania dla tego samego geopolimeru bez dodatku włókiem otrzymano 4,9 

MPa [176]. 

Badania w zakresie dodatku włókien szklanych były prowadzone również z mikrowłóknami 

(wymiary max. około 0,2 mm), które dodawano w proporcjach wagowych 1, 2 i 3% do matrycy 

geopolimerowej, opartej na popiele lotnym z elektrowni Eraring w regionie Nowej Południowej Walii 

w Australii [177]. Badania wytrzymałości na ściskanie przeprowadzono po 28 dniach. Rezultaty 

pokazały znaczący wzrost wytrzymałości – do około 36 MPa próbki z 2% dodatkiem mikrowłókien 

szklanych, w porównaniu z wartością około 19 MPa uzyskaną dla materiału baz żadnych dodatków. 

W przypadku dodatków 1 i 3% mikrowłókien również zaobserwowano podniesienie wytrzymałości 

na ściskanie, jednak w mniejszym zakresie - zyskano odpowiednio: 23 MPa i 24 MPa [177]. 

Należy również zauważyć, że włókno szklane stosowano jako dodatek do kompozytów 

geopolimerowych nie tylko jako włókna krótkie. Prace badawcze w tym zakresie były prowadzone 

również nad zastosowaniem włókien długich [178], tkanin jako elementów kompozytów [179], 

a także odpadów z produktów szklanych [180, 181], w tym włókien [181, 182], jak dodatku do 

geopolimeru, poprawiającego właściwości materiału. 

Duża ilość badań została wykonana z dodatkiem włókien węglowych do geopolimerów 

ze względu na obiecujące właściwości otrzymywanych kompozytów. Włókna węglowe produkowane 

są w wyniku pirolizy głównie poliakrylonitrylu (szacuje się, że na bazie PAN wytwarzanych jest 90% 

włókien węglowych na świecie), a na ich właściwości wpływ mają przede wszystkim zastosowane 

parametry procesu wytwarzania. Składa się ono prawie wyłącznie z rozciągniętych struktur 

węglowych, podobnych chemicznie do grafitu. Najogólniej można wyróżnić dwa rodzaje włókien 

karbonizowanych, które różnią się strukturą i budową: włókna węglowe i grafitowe [168]. Włókna 

węglowe zawierają 80-98% węgla i mają słabo rozwiniętą grafitową strukturę krystaliczną oraz 

gorsze właściwości mechaniczne niż włókna grafitowe (moduł Younga wynosi około 90 GPa, a 

wytrzymałość na rozciągnie około 200 MPa). Włókna grafitowe zawierają 99% węgla oraz mają 

dobrze wykształconą krystaliczną strukturę grafitową. Cechują je bardzo dobre właściwości 

mechaniczne (moduł Yanga nawet do 420 GPa, wytrzymałość na rozciąganie powyżej 2500 MPa) 

[168]. 

Coraz szersze zastosowanie włókien węglowych związane jest z ich licznymi zaletami, są to: 

mała gęstość, wysoka wytrzymałość na rozciąganie i wysoki moduł Younga, wysoka wytrzymałość 

zmęczeniowa i wytrzymałość na pełzanie, odporność na ścieranie, nietopliwość, wysoka odporność 

chemiczna, duża stabilność wymiarowa, dobra przewodność elektryczna, mały współczynnik tarcia, 

zdolność tłumienia drgań oraz niska absorpcję promieniowania rentgenowskiego [168]. Do wad 

włókien węglowych zaliczana jest tendencja do utleniania w środowisku tlenowym pod wpływem 

wysokiej temperatury (w atmosferach nieutleniających, w temperaturach do 2000°C włókna 

węglowe nie tracą swych właściwości). Należy jednak zaznaczyć, że utlenianie włókna węglowego 

jest katalizowane przez środowisko alkaliczne [168]. Własność ta sprawia, że osnowa 

geopolimerowa, mająca odczyn zasadowy, stanowi obiecującą możliwość do produkcji kompozytów, 

mogący pracować również w wysokich temperaturach.  
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Włókna węglowe pierwsze zastosowanie znalazły jako żarniki żarówek elektrycznych, 

stosował je m.in. Thomas Edison już w 1880 roku. Współcześnie włókna węglowe znajdują 

zastosowanie jako wzmocnienia do wytwarzania nowoczesnych materiałów kompozytowych 

na osnowie zarówno polimerów, metali i ceramiki [168, 169]. Są one wykorzystywane m.in. 

w przemyśle lotniczym i kosmicznym, budownictwie (w tym na terenach zagrożonych trzęsieniem 

ziemi, gdzie używane są jak wzmocnienia lekkich konstrukcji), w przemyśle energetycznym (m.in. 

łopaty elektrowni wiatrowych), w branży medycznej (wzmacniania polimerowych szyn 

ortopedycznych), jako elementy sprzętu sportowego, w tym jachtów [168, 169].  

Znaczna ich część dotyczy jednak prac z dodatkiem włókien długich [178, 183], tkanin jako 

elementów kompozytów [184], filcu z włókna węglowego czy podobnych form [185, 186], a także 

dodatku innych form węgla tj. grafen [187, 188] grafit [189] czy odpadów z włókien węglowych 

używanych przy produkcji wyrobów lotniczych [190]. Trzy ostatnie dodatki były najczęściej 

wprowadzane do geopolimerów w postaci cząstek. Główna barierą w aplikacji na skalę przemysłową 

tych włókien jest ich wysoka cena. Należy jednak zauważyć, że w najbliższych latach przewiduje się 

wejście na rynek nowych technologii wytwarzania włókien węglowych i związany z tym spadek ich 

cen.  

Badania z użyciem krótkich włókien węglowych prowadzono m.in. z wykorzystaniem matrycy 

metakaolinowej z dodatkiem żużli, pochodzących z włoskiej firmy Acciaieria di Rubiera SpA, w 

miejscowości Casalgrande [129]. Badano wytrzymałość na zginanie kompozytów z 1,0% zawartością 

wagową włókien o średnicy 10 µm i długości 7 mm. Przeprowadzone prace pokazały wzmocnienie 

materiału. Dla czystej matrycy wytrzymałość na zginanie wynosiła 6,9 MPa, zaś dla kompozytów 

ze wzmocnieniem 11,7 MPa [129]. 

Prace badawcze w tym zakresie były prowadzone również na matrycy geopolimerowej 

bazującej na popiele lotnym z elektrowni Mae Moh w Lampang w Thailandii [191]. Do kompozytów 

dodawano pocięte włókna węglowe (nie określono dokładnej długości) o średnicy 7 µm 

w następujących proporcjach wagowych: 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 i 0,5%. Badane były dwa rodzaje 

próbek – sezonowane w temperaturze 25oC i 60oC. Badania prowadzono po 7, 14 i 28 dniach, 

stopniowo obserwując przyrost wytrzymałości na ściskanie kompozytów [191]. Po 28 dniach 

najlepsze rezultaty uzyskano dla 0,5% zawartości włókien węglowych. Dla próbek dojrzewających 

w temperaturze 25oC  było to – około 43 MPa dla kompozytu z 0,5% dodatkiem włókna, 

dla porównania materiał matrycy uzyskał 30 MPa. Dla próbek dojrzewających w temperaturze 60oC 

było to około 58 MPa dla kompozytu z 0,5% dodatkiem włókna, materiał matrycy wytwarzany w tych 

samych warunkach uzyskał 45 MPa [191]. Oprócz badań wytrzymałości na ściskanie prowadzono 

również badania związane z przewodnością elektryczną kompozytów. Zanotowano wzrost 

przewodnictwa wraz ze wzrostem ilości włókien węglowych [191].   

W zakresie temperatur otoczenia głównym celem dodatku włókien węglowych było 

podniesienie właściwości mechanicznych oraz zmiana zachowania kompozytów w zakresie 

charakterystyki pękania – uniknięcie kruchego przełomu [192]. Warto jednak zauważyć, że nie są to 

jedyne zalety związane z zastosowaniem tego włókna - duża część prac badawczych została 

poświęcona możliwości aplikacji kompozytów geopolimerowych wzmacnianych włóknami 

węglowymi jako materiału do zastosowań w podwyższonych temperaturach. Badania zachowania 

w wysokich temperaturach kompozytów geopolimerowych z dodatkiem krótkich włókien węglowych 

były prowadzone na matrycy geopolimerowej bazującej na popiele lotnym z elektrowni Gladstone 

power w Queensland w Australii [104]. Włókna dodawano w ilościach 0, 0,5, 1 i 1,5% wagowego. 

Badania prowadzono w temperaturach: 28oC, 200oC, 400oC, 600oC i 800oC. Włókna miały wymiary: 
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średnicę około 11 μm i długość 6  mm [104]. Rezultaty badań wytrzymałości na ściskanie 

w temperaturze otoczenia pokazują wzrost jej wartości dla kompozytów zawierających 1 i 1,5% 

włókna węglowego (odpowiednio: około 31 i około 32 MPa) oraz spadek właściwości dla materiału 

zawierającego 0,5% włókna – około 27 MPa, w stosunku do materiału bez dodatków – około 29 MPa 

[104]. W temperaturach 200oC, 400oC i 600oC następuje wzrost właściwości kompozytów, 

w porównaniu z odpowiednimi materiałami badanymi w temperaturze otoczenia - 28oC. Dopiero 

przy temperaturze 800oC mamy do czynienia ze spadkiem właściwości niektórych kompozytów, przy 

czym dla próbek z zawartością 0 i 1,5% następuje niewielki wzrost wytrzymałości na ściskanie, zaś dla 

kompozytów z zawartością 0,5 i 1,5% następuje jej spadek. Najwyższą wartość w badaniach 

kompozyty z włóknami osiągnęły w temperaturze 200oC, było to odpowiednio: 0,5% - około 36 MPa, 

1% - około 40 MPa i 1,5% - około 36 MPa. Próbka bez dodatku włókien najwyższą wartość 

wytrzymałości na ściskanie uzyskała w temperaturze około 37 MPa [104]. Badania potwierdzają 

możliwość stosowania kompozytów z dodatkiem włókna węglowego w aplikacjach do wysokich 

temperatur.  

Badania w zakresie dodatku krótkich włókien węglowych, z uwzględnieniem wpływu 

temperatury na właściwości mechaniczne kompozytów, były również prowadzone na matrycy 

bazującej na mieszance metakaolinu z popiołem lotnym. Popiół lotny pochodził z elektrowni 

Guangzhou Huangpu, w Chinach [193]. Do kompozytów dodawano włókna węglowe o wymiarach: 

długość: 6 mm, średnica 7 μm. Zastosowano: 0, 0,5, 1 i 2% dodatek wagowy włókien. Próbki badano 

po 7 dniach w temperaturze otoczenia i 500oC [193]. Rezultaty wytrzymałości na ściskanie 

w temperaturze otoczenia pokazały spadek wartości z około 50 MPa dla materiału bez dodatku 

włókien do około 45 MPa dla materiału z 2% dodatkiem włókien węglowych. Jednakże 

w temperaturze 500oC materiał z dodatkiem włókien był bardziej wytrzymały i osiągał on około 

5 MPa dla kompozytów z włóknami, w porównaniu do około 2 MPa dla materiału bez dodatku 

włókien [193]. Wytrzymałość na zginanie wzrastała wraz z dodatkiem włókien zarówno dla 

temperatury otoczenia, jak i dla 500oC. Dla materiału bez dodatku włókien wynosiła on odpowiednio 

około 5,5 MPa i poniżej 0,1 MPa, zaś dla kompozytów z 2% dodatkiem włókien węglowych: 15 MPa 

i 1 MPa [193]. Badania pokazały, że właściwości mechaniczne kompozytów z włóknami znacząco 

obniżają się powyżej temperatury 200oC [193]. 

Prowadzono również badania dodatku mikro i nanowłókien węglowych (w postaci 

nanorurek) do kompozytów geopolimerowych. Badania w zakresie dodatku mikrowłókien (włókna 

o długości około 100 μm) prowadzone były w stosunku 0, 5, 10 i 15% wagowych do matrycy 

geopolimerowej opartej na metakaolinie [194]. Badania były prowadzone po 28 dniach 

w temperaturach 30oC, 200oC, 400oC i 800oC. Najwyższe wartości dla temperatur 30oC i 200oC 

uzyskano dla 10% dodatku mikrowłókna węglowego, przy czym wartości dla 200oC były wyższe niż 

dla temperatury 30oC. Wynosiły one dla 30oC – 44,2 MPa dla materiału z 10% dodatkiem 

mikrowłókien i 28,4 MPa dla materiału matrycy oraz dla temperatury 200oC – 48,8 MPa 

dla materiału z mikrowłóknami oraz 36,6 MPa dla materiału osnowy. Najwyższe wartości 

dla temperatur 400oC i 800oC uzyskano dla 15% dodatku włókna było to odpowiednio: 33,5 MPa 

i 24 MPa, dla tych samych temperatur wytrzymałość na ściskanie materiału bez dodatku włókien 

wynosiła: 14,8 MPa i 11,2 MPa [194]. Badania prowadzono również w zakresie dodatku nanorurek 

węglowych do geopolimerów zarówno jako dodatku do matryc na bazie metakaolinu [195, 196], 

jak i popiołu lotnego [197]. Dodatek nanorurek podnosił właściwości mechaniczne kompozytów. 

Pojedyncze prace badawcze zostały również przeprowadzone w zakresie dodatku 

do matrycy geopolimerowych włókien wytworzonych z węglika krzemu [198]. Włókna z węglika 
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krzemu badano na matrycy geopolimerowej na bazie metakaolinu. Włókna miały średnicę 13 μm 

i długość 2-8 mm. Przygotowano kompozyty z 0,5, 1, 2 i 3% udziałem objętościowym włókien [198]. 

Najlepsze rezultaty właściwości mechanicznych uzyskano dla kompozytów zawierających 2% dodatek 

włókna. Było to około 100 MPa w zakresie wytrzymałości na ściskanie, dla porównania wartość 

dla materiału bez dodatku włókien wyniosła – 75 MPa oraz 16 MPa dla wytrzymałości na zginanie 

dla kompozytu, przy wytrzymałości około 9 MPa materiału matrycy [198]. 

1.3. Inne rodzaje włókien krótkich, w tym zbrojenia z wykorzystaniem 

włókien mieszanych 

Innym rodzajem zbrojeń wykorzystywanych w kompozytach, bazujących na geopolimerach 

są zbrojenia hybrydowe – składające się z m.in. dwóch różnych rodzajów włókien. Do tego rodzaju 

zbrojeń najczęściej używa się włókien, mających różne właściwości, w celu uzyskania efektu synergii 

[101]. Najczęściej w tego typu zbrojeniach wykorzystuje się włókna stalowe, połączone z włóknami 

z tworzyw sztucznych. Przykładem tego typu zbrojeń jest wykorzystanie włókien krótkich stalowych 

i PP [124]. Badania prowadzono na matrycy geopolimerowej na bazie popiołu lotnego i krzemionki 

dymnej, składniki pochodziły z elektrowni z prowincji Lampang w Tajlandii. Do badań użyto 

zakrzywionego włókna stalowego o długości 60 mm i włókna PP o długości 58 mm [124]. 

Przygotowano dwa rodzaje próbek z włóknami. W pierwszym włókna PP zastępowane były 

włóknami stalowymi z przyrostem o 0,2%, aż do uzyskania pełnego zastąpienia. W drugim przypadku 

włókna stalowe dodawane były do kompozytu również z przyrostem o 0,2%, aż całkowita frakcja 

objętościowa osiągnęła 2% [124]. W pierwszym przypadku zaobserwowano wzrost wytrzymałości 

na ściskanie wraz ze wzrostem ilości włókien stalowych w kompozycie. Dla kompozytu z włóknami 

PP wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach wynosiła 35,44 MPa, z kolejnymi dodatkami włókien 

stalowych wzrastała i wynosiła odpowiednio: 80:20 – 40,5 MPa, 60:40 – 45,2 MPa, 40:60 – 51,7 

MPa, 20:80 – 56,8 MPa i 100% włókien stalowych – 60,57 MPa (dla analogicznego okresu 

wytrzymałość na ściskanie dla materiału bez dodatku włókien wyniosła 40,08 MPa) [124]. W drugim 

opisywanym eksperymencie wytrzymałość na ściskanie również wzrastała wraz ze zwiększaniem 

ilości włókien stalowych i wynosiła dla dodatku 1% włókien stalowych i 1% włókien PP: 73 MPa. Dla 

pozostałych kompozytów wynosiła odpowiednio: 1% włókien PP i 0% włókien stalowych – 35,4 MPa, 

1% włókien PP i 0,2% włókien stalowych – 39,4 MPa, 1% włókien PP i 0,4% włókien stalowych – 43,7 

MPa, 1% włókien PP i 0,8% włókien stalowych – 56,5 MPa oraz 1% włókien PP i 0,8% włókien 

stalowych – 68,4 MPa [124]. W badaniach określono również zachowanie się kompozytów 

w zakresie wytrzymałości na zginanie, która zachowywała się analogicznie do wytrzymałości na 

ściskanie [124]. 

Badania również z wykorzystaniem zbrojenia z włókien PP i stalowych były badane również 

na bazie matrycy geopolimerowej uzyskanej z popiołu lotnego klasy C. Zastosowano 0,5 i 1% 

dodatek włókien według objętości. Włókna stosowano w proporcji 4:1, w tym makrowłókna stalowe 

tj. włókna o długości 30 mm i średnicy 0,5 mm i mikrowłókna PP tj. włókna o długości 12 mm 

i średnicy 0,018 mm. Badania prowadzono po 28 dniach w temperaturach od -30oC do 300oC [199]. 

Rezultaty badań pokazały spadek właściwości mechanicznych kompozytów wraz z temperaturą. 

Najlepsze rezultaty zarówno w zakresie wytrzymałości na ściskanie, jak i na zginanie, były dla 

temperatur ujemnych [199]. Dla wytrzymałości na ściskanie najlepsze rezultaty uzyskiwały próbki bez 

dodatku włókien (ok 45 MPa, dla porównania próbki z 0,5% - około 38 MPa i 1% - 30 MPa), zaś dla 
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wytrzymałości na zginanie, podobnie jak dla wytrzymałości na rozciąganie, próbki z 1% dodatkiem 

włókien – 9 MPa (próbki bez dodatku wzmocnienia i z 0,5% dodatkiem – poniżej 7,2 MPa) [199]. 

Badania w zakresie zbrojeń hybrydowych zostały również przeprowadzone z wykorzystaniem 

dwóch rodzajów włókien stalowych – włókna spiralne oraz zakrzywione o tej samej długości – 25 

mm oraz innych średnicach (odpowiednio : 0,55 i 0,3 mm)  oraz włókien PE o długości 12 mm 

i średnicy 0,012 mm [158]. Włókna wprowadzone były do matrycy geopolimerowej złożonej 

z popiołu lotnego i żużlu.  Popiół lotny klasy F pochodził z elektrowni Gladstone w Queensland 

w Australii, zaś żużel z BGC – cementowni w Australii [158]. Przygotowano cztery rodzaje próbek, 

w tym dwa zawierające 1% włókien dwa rodzaje włókien (80% włókien stalowych przy zastosowaniu 

oba rodzaje włókien w stosunku 50:50 oraz 20% włókien PE, 80% włókien stalowych spiralnych oraz 

20% włókien PE), a także dwa rodzaje próbek zawierających 2% włókien (90% włókien stalowych 

przy zastosowaniu oba rodzaje włókien w stosunku 50:50 oraz 10% włókien PE oraz 80% włókien 

stalowych przy zastosowaniu oba rodzaje włókien w stosunku 50:50 oraz 20% włókien PE). Badania 

na próbkach przeprowadzono po 28 dniach [158]. Uzyskane rezultaty pokazują obniżenie 

wytrzymałości na ściskanie próbek z mieszanymi włóknami, w stosunku do próbek z analogiczna 

zawartością włókien stalowych. Kompozyty z włóknami hybrydowymi uzyskują porównywalne 

wartości z materiałem matrycy tj. 72 MPa dla materiału bez dodatku włókien i od 68,9 do 72,9 MPa 

dla kompozytów [158]. W zakresie wytrzymałości na zginanie zanotowano znaczącą poprawę 

właściwości, które posiadają kompozyty z włóknami hybrydowymi. Wytrzymałość na zginanie, 

dla próbek bez dodatku włókien wynosiła ona 3,89 MPa, a następnie wzrastała wraz z dodatkiem 

włókien stalowych, dla kolejnych zawartości wynosiła odpowiednio: 1% - 6,1 MPa, 1,5% - 6,7 MPa 

i 2% - 9,6 MPa. Dla próbek z 1% dodatkiem włókien stalowych i PE otrzymano: 6,9 MPa dla 

kompozytów z dodatkiem 80% włókien stalowych przy zastosowaniu oba rodzaje włókien 

w stosunku 50:50 oraz 20% włókien PE oraz 4,9 MPa dla kompozytów z dodatkiem 80% włókien 

stalowych spiralnych oraz 20% włókien PE. Najwyższe wartości uzyskano dla kompozytów z 2% 

dodatkiem włókien mieszanych, było to: 9,8 MPa dla 90% włókien stalowych przy zastosowaniu oba 

rodzaje włókien w stosunku 50:50 oraz 10% włókien PE oraz 11,3 MPa dla 80% włókien stalowych 

przy zastosowaniu oba rodzaje włókien w stosunku 50:50 oraz 20% włókien PE [158]. 

Badania z udziałem włókien stalowych i PE były prowadzone również na matrycy 

geopolimerowej złożonej z popiołu lotnego z Hong-Kongu, żużlu z Chin oraz piasku. 

Do eksperymentu użyto włókien stalowych o długości 13 mm i średnicy 180 µm oraz włókien PE 

o długości 13mm i średnicy 17 µm. Włókna dodawano do kompozytów w ilości objętościowej 2%, 

zmieniając proporcje poszczególnych włókien tj. 100% włókien stalowych, 75:25, 50:50, 25:75 oraz 

100% włókien PE. Badania prowadzono po 28 dniach  [200]. Rezultaty badań na ściskanie pokazują 

wzrost właściwości wraz ze wzrostem zawartości włókna stalowego. Wartości dla poszczególnych 

próbek wynoszą: 100% włókien stalowych – 78 MPa, 75:25 – 77 MPa, 50:50 – 68,2 MPa, 25:75 – 

63,8 MPa oraz 100% włókien PE – 64,8 MPa [200]. Jednocześnie prowadzone w artykule analizy 

pokazały pozytywny wpływ dodatku włókien PE na zahamowanie mechanizmów pękania 

w kompozytach i zmianę charakteru pęknięcia z przełomu kruchego na bardziej ciągliwy [200]. 

Innym przykładem nadań nad hybrydowym mechanizmem wzmocnienia są badania na bazie 

kompozytów na matrycy z metakaolinu z dodatkiem popiołów klasy F, różnych frakcji piasku 

[130, 131] oraz ich porównania do właściwości tradycyjnych materiałów cementowych, a także do 

kompozytów z jednym rodzajem włókien [130, 131]. W badaniach zastosowano 1% dodatek włókien 

PVA oraz 1% dodatek włókien stalowych. Badania prowadzono po 28 dniach [130, 131]. Rezultaty 

prac badawczych pokazują, że kompozyty na bazie matrycy geopolimerowej osiągały porównywalne 
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wartości w zakresie wytrzymałości na zginanie niż kompozyty na bazie tradycyjnego betonu, 

dodatkowo osiągały one wyższe wartości w porównaniu z kompozytami zawierającymi tylko włókna 

PVA (2%) oraz niższe niż kompozyty z dodatkiem włókien stalowych (2%) [130, 131].  

Badania w zakresie włókien hybrydowych były prowadzone również na włóknach szklanych 

i stalowych na matrycy z betonu geopolimerowego wytworzonej na bazie żużla [201]. Do kompozytu 

dodawano włókna mieszane z przewagą włókien stalowych w proporcjach: 90:10, 80:20, 70:30 i 

60:40. Próbki testowano po 28 dniach [201]. Wytrzymałość na ściskanie wzrastała wraz z ilością 

włókien stalowych w kompozycie i wynosiła odpowiednio: 90:10 – 50,1 MPa, 80:20 – 48 MPa, 70:30 

– 46,3 MPa i 60:40 – 40 MPa. Porównanie przeprowadzono również z mieszanką opartą na 

tradycyjnym cemencie z dodatkiem włókien w proporcjach 90:10, dla której uzyskano 38,2 MPa 

[201]. 

Do wzmocnień hybrydowych zostały również wykorzystane włókna węglowe. Analizowano 

m.in. wzmocnienie za pomocą włókien PA (długość 5 mm i średnica 12 µm) i nanorurek węglowych 

(średnica 30–50 nm) [202]. Matrycy geopolimerowa opierała się na metakaolinie aktywowanym 

kwasem fosforowym. Do osnowy stosowano: 0,0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5% dodatek wagowy włókien 

[202]. Porównywano zachowanie materiału bez zbrojenia, ze zbrojeniem z włókien PA i zbrojeniem 

hybrydowym. Najlepsze właściwości mechaniczne osiągnięto dla zbrojenia hybrydowego – 

wytrzymałość na ściskanie wyniosła około 115 MPa dla 1,5% dodatku, dla takiej samej ilości włókien 

PA osiągnięto dla kompozytu około 90 MPa, a dla materiału matrycy 51,7 MPa [202]. Badania 

pokazały również bardzo duży wzrost wytrzymałości na zginanie dla kompozytów zbrojonych. 

Najwyższą wartość osiągnięto również dla 1,5% dodatku włókien hybrydowych – około 38 MPa, 

dla takiej samej ilości włókien PA otrzymano wytrzymałość około 27 MPa, zaś dla geopolimeru bez 

dodatku włókien wartość ta wynosiła 9,9 MPa [202]. 

Warto również zauważyć, że kompozyty geopolimerowe ze wzmocnieniem z włókien 

znajdują również zastosowanie w nowych technologiach wytwarzania addytywnego tj. druk 3D 

geopolimerów. Włókna używane są zarówno jako wzmocnienie ciągłe - włókna stalowe [203], 

jak i zbrojenie rozproszone – włókna szklane [204]. Zbrojenie rozproszone było dodawane 

do filamentów geopolimerowych, opartych na popiele lotnym, żużlu, krzemionce i piasku, jako 

włókna 3 mm, 6 mm i 8 mm w ilości od 0,25% do 1%. Dodatek zbrojenia w ilości 1% poprawiał 

znacząco właściwości drukowanych materiałów, w szczególności wytrzymałość na zginanie, co 

ułatwiało przebieg całego procesu druku 3D [204]. 
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2. Podsumowanie stanu zagadnienia 

Obecnie kompozyty geopolimerowe stanowią najbardziej obiecującą dla środowiska 

alternatywę dla materiałów cementowych, w tym cementu portlandzkiego. Materiały 

geopolimerowe, w przeciwieństwie do cementów i materiałów aktywowanych alkalicznie, cechują 

się też znaczącą trwałością [75, 205].  Niekwestionowane zalety materiałów geopolimerowych to 

dobra wytrzymałość na ściskanie oraz dobre właściwości termiczne (wysoka ognio- i żaroodporność), 

a także odporność na działanie środowisk korozyjnych. Słabe strony tego rodzaju kompozytów to 

przede wszystkim kruche pękanie, co ogranicza ich zastosowanie w wielu dziedzinach. Dlatego 

obecnie na świecie prowadzi się badania dotyczące możliwości wprowadzenia włókien jako 

wypełniacza do osnowy geopolimerowej. Powinno to poprawić wytrzymałość na zginanie 

i odporność na kruche pękanie tych materiałów [116]. Włókna mogą również zwiększyć ilość  energii 

absorbowanej przez geopolimer przed wystąpieniem uszkodzenia [75]. W szczególności 

wprowadzenie krótkich włókien, ze względu na łatwą dyspersję włókien i współczynnik kształtu 

włókien, jest skutecznym sposobem wzmocnienia materiałów geopolimerowych [206].  

Warto również zauważyć, że dodatek włókien zmienia charakter przełomu z kruchego na 

bardziej ciągliwy. Zmniejsza się ilość pęknięć w materiale (w szczególności następuje zmniejszenie 

propagacji mikropęknięć), jak i ich wymiary - szerokość pęknięć jest ograniczona. Ogólne kruche 

zachowanie jest tłumione na korzyść zwiększonej ciągliwości [207]. Dzięki temu zminimalizowane 

zostaną uszkodzenia spowodowane przez kruche pękanie i możliwe jest dłuższe utrzymanie 

spójności materiałów, co może mieć krytyczne znaczenie, w szczególności w sytuacjach kryzysowych 

dla ratowania osób przebywających wewnątrz konstrukcji. Wprowadzenie więc włókien do matrycy 

geopolimerowej tworzy niezwykle interesujący materiał dla rozwiązań konstrukcyjnych, który 

wyróżnia się na tle innych obecnie dostępnych na rynku budowlanym rozwiązań (rys. 2.1.). 

 
Rysunek 2.1. Miejsce geopolimerów wzmocnionych włóknami na tle różnych systemów wiążących [207]. 
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Jako zbrojenia geopolimerów testowane były różne rodzaje włókien, zarówno naturalnych, 

jak i chemicznych (rys. 2.2.). Badania te jednak w wielu przypadkach stanowiły jedynie analizę 

wstępną tematyki, ograniczając się do podstawowych badań mikrostruktury i badań mechanicznych 

na niewielkiej liczbie próbek. 

W literaturze nie ma prac dotyczących wielu rodzajów włókien, które znalazły zastosowanie 

w kompozytach polimerowych przeznaczonych dla budownictwa [209] czy tradycyjnych betonach na 

bazie cementu portlandzkiego. Pozostawia to możliwości badawcze w tym zakresie. Do 

nieprzebadanych włókien roślinnych należy zaliczyć m.in. puchowiec pięciopręcikowy, czyli tzw. 

drzewo kapokowe (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.), ramię, agawę henekwen, sunn, kenaf, ketmię 

szczawiową (Hibiscus sabdariffa), owoce trojeści (Asclepias L.), odpady zbóż tj. pszenica, owies, 

jęczmień czy żyto, odpady z produkcji z innych roślin tj. trzcina cukrowa czy rzepak oraz różne rodzaje 

traw m.in. Eulaliopsis binata (tzw. sabaigrass), czy  ostnica cienkolistna (Stipa tenacissima). Wśród 

odpadów zaliczanych do włókien zwierzęcych badania nie były prowadzone na sierści zwierząt (np. 

świń), jedwabiu czy piórach ptasich. Z odpadów mineralnych nie badano odpadów azbestowych, zaś 

w przypadku włókien nieorganicznych przy badaniach wzmocnienia metalami ograniczono się 

jedynie do włókien stalowych. 

 
Rysunek 2.2. Włókna krótkie, które były badane jako zbrojenie do kompozytów geopolimerowych 

Przeprowadzone dotychczas prace badawcze dla kompozytów geopolimerowych 

wzmacnianych włóknami pokazują, że ich dodatek jest skuteczną metodą poprawy właściwości 
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mechanicznych. Większość prac badawczych wykazała zarówno poprawę wytrzymałości na ściskanie, 

jak i na zginanie kompozytów (tabela 2.1.). 

Tabela 2.1. Zestawienie najważniejszych prac badawczych dotyczących właściwości mechanicznych kompozytów 
geopolimerowych ze zbrojeniem z włókien krótkich. 

Lp. włókno matryca właściwości autor Czas badania uwagi 

1 Bawełna 
0, 0,3, 0,5, 0,7 i 1% 
wag. 
Wymiary włókna: 
10 mm x 0,2 mm.   

Popiół lotny  Wytrzymałość na zginanie: 
10,4 MPa matryca 
11,7 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,5% wagowego włókna 
Poprawa o 12,5% 

[35] po 28 dniach --  

2 Bawełna 
0, 0,3, 0,5, 0,7 i 1% 
wag. 
Wymiary włókna: 
10 mm x 0,2 mm.   

Popiół lotny Wytrzymałość na ściskanie: 
19,1 MPa matryca 
48,0 MPa kompozyt z dodatkiem % 
wagowego włókna 
Poprawa o 151,3% 

 [42] po 28 dniach --- 

3 Bawełna 
1% wag. 
Wymiary włókna: 
30 mm x 1 mm.   
 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
5,5 MPa matryca 
5,8 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 5,4% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
24,8 MPa matryca 
28,4 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 14,7% 

[5] po 28 dniach --- 

4 Włókno banana 
manilskiego 
(ang. abaca) 
0, 2, 4, 6 oraz 8% 
wag. 
Włókno poddane 
mieleniu (rozmiar 
0,1-0,2 mm) 

Metakaolin Wytrzymałość na ściskanie (próbki 
aktywowane sodem): 
2,5 MPa matryca 
27 MPa kompozyt z dodatkiem 8% 
wagowego włókna 
Poprawa o 980% (!) 
 
Wytrzymałość na ściskanie (próbki 
aktywowane potasem): 
7,0 MPa matryca 
50 MPa kompozyt z dodatkiem 8% 
wagowego włókna 
Poprawa o 614,3% (!) 

[47] po 28 dniach Uzyskane wyniki 
odbiegają znacznie od 
innych doniesień 
literaturowych. 
Otrzymywane 
wartości poprawy dla 
kompozytu są zbyt 
wysokie i 
prawdopodobnie są 
wartościami dla 
samego włokna. Z 
kolei wartości dla 
matrycy są bardzo 
niskie. 

5 Sizal 
3% wag. 
Wymiary włókna: 
ok. 25 mm 

Metakaolin Wytrzymałość na zginanie: 
6,9 MPa matryca 
6,0 MPa kompozyt z dodatkiem 3% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
1,4 MPa matryca 
2,7 MPa kompozyt z dodatkiem 3% 
wagowego włókna 
Poprawa o 96,4% 

[32] nie podano, 
przepuszczalne 1 
dzień 

Wyniki wytrzymałości 
na ściskanie i zginanie 
podano zgodnie z 
artykułem, chociaż 
wydają się one 
zamienione. 
Dodatkowo 
uzyskiwane wartości 
są bardzo niskie, jak 
dla materiałów 
geopolimerowych 

6 Sizal 
0,5, 1, 1,5, 2, 2,5% 
wag. 
Wymiary włókna: 
ok. 10 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
3,3 MPa matryca 
4,5 MPa kompozyt z dodatkiem 3% 
wagowego włókna 
Poprawa o 36,4% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (próbki 
sezonowane w temperaturze 
otoczenia): 
27,2 MPa matryca 
41 MPa kompozyt z dodatkiem 3% 

[55] po 14 dniach Uzyskiwane 
włściwości na 
zginanie świadczą 
prawdopodobnie o 
problemach z 
koherencją włókno – 
osnowa. Przy 
uzyskiwanych 
wynikach 
wytrzymałości na 
ściskanie wartości 
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wagowego włókna 
Poprawa o 50,5% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (próbki 
sezonowane w podwyższonej 
temperaturze): 
37,1 MPa matryca 
46,3 MPa kompozyt z dodatkiem 3% 
wagowego włókna 
Poprawa o 24,8% 

wytrzymałości na 
zginanie powinny być 
wyższe.  

7 Sizal 
1% wag. 
Wymiary włókna: 
3 mm x 0,5 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
5,5 MPa matryca 
5,9 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 6,3% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
24,8 MPa matryca 
25,2 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 1,5% 

[5] po 28 dniach ---  

8 Włókna ananasa 
3% wag. 
Wymiary włókna: 
ok. 25 mm 

Metakaolin Wytrzymałość na zginanie: 
6,9 MPa matryca 
3,3 MPa kompozyt z dodatkiem 3% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
1,4 MPa matryca 
2,0 MPa kompozyt z dodatkiem 3% 
wagowego włókna 
Poprawa o 42,8% 

[32] nie podano, 
przepuszczalne 1 
dzień 

Wyniki wytrzymałości 
na ściskanie i zginanie 
podano zgodnie z 
artykułem, chociaż 
wydają się one 
zamienione (poz. 5 
tabeli). 

9 Włókna ananasa 
0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 
i 1,2% wag. 
Wymiary włókna: 
ok. 50 mm 
 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
6,0 MPa matryca 
7,1 MPa kompozyt z dodatkiem 1,2% 
wagowego włókna 
Poprawa o 17,8% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
23,3 MPa matryca 
58,2 MPa kompozyt z dodatkiem  
1,2% wagowego włókna 
Poprawa o 149,6% 

[56] po 28 dniach ---  

10 Len 
4, 7, 10% wag. 
0,01-0,08 mm  

glinka 
kaolinitowa 

Wytrzymałość na zginanie: 
5,8 MPa matryca 
70,2 MPa kompozyt z dodatkiem 
10% wagowego włókna 
Poprawa o 1110,3% 
 

[57] po 28 dniach 
 

Uzyskane wyniki 
odbiegają znacznie od 
innych doniesień 
literaturowych; 
wartości poprawy 
technologicznie nie są 
uzasadnione.  

11 Włókno konopne 
4, 6 i 8% wag. 
Wymiary włókna: 
20-30 mm  

Popiół lotny, 
odpady 
szklane, 
cement 
portlandzki i 
kruszywa 
pochodzące z 
recyklingu 

Wytrzymałość na zginanie: 
3,4 MPa matryca 
2,1 MPa kompozyt z dodatkiem 8% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
45 MPa matryca 
12 MPa kompozyt z dodatkiem 8% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 

[66] po 28 dniach Uzyskane początkowe 
wartości 
wytrzymałości na 
zginanie są niskie. 
Brak poprawy 
właściwości w skutek 
dodatku włókna 
świadczy 
prawdopodobnie o 
braku właściwej 
spólności z osnową. 

12 Włókno kokosowe 
(owoc) 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
5,5 MPa matryca 

[5] Po 28 dniach ---  
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1% wag. 
Wymiary włókna: 
3 mm x 0,5 mm 

5,2 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
 24,8 MPa matryca 
 31,4 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 26,5% 

13 Włókno kokosowe 
0, 0,25, 0,5, 0,75, 
1% wag. 
Wymiary włókna: 
25 mm 

Popiół lotny, 
pył 
krzemionkowy 

Wytrzymałość na ściskanie (po 14 
dniach): 
27,7 MPa matryca 
41,8 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,75% wagowego włókna 
Poprawa o 50,9% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
45,5 MPa matryca 
51,2 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,75% wagowego włókna 
Poprawa o 12,5% 

[68] po 14 i 28 dniach ---  

14 Włókno kokosowe 
(pień) 
0, 0,25, 0,5, 0,75, 
1% wag. 
Wymiary włókna: 
30-50 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
74,4 MPa matryca 
76,4 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,5% wagowego włókna 
Poprawa o 2,7% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
80,7 MPa matryca 
89,4 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,5% wagowego włókna 
Poprawa o 10,8% 
 

[69] po 28 dniach Wartości 
wytrzymałości na 
zginanie, w 
porówneniu do 
wartości 
wytrzymałości na 
ściskanie są niezwykle  
wysokie. 
Prawdopodobnie w 
artykule założoną 
błedną metodologię 
badań lub występują 
błędy w druku. 

15 Włókno kokosowe 
(owoc) 
0,5, 1, 1,5% wag. 
Wymiary włókna: 
25-50 mm 
 

Popiół lotny, 
żużel, ziemię i 
pyły 
odpadowe z 
kamieniołomu 

Wytrzymałość na ściskanie (po 7 
dniach): 
4,8 MPa matryca 
5,8 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 19,9% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
 5,7 MPa matryca 
 6,5 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 8,2% 

[70] po 7 i 28 dniach Otrzymane wartości 
wytrzymałości 
naściskanie są niskie, 
jak na materiały 
geopolimerowe. 
 

16 Rafia 
1% wag. 
Wymiary włókna: 
3 mm x 1 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
5,5 MPa matryca 
3,0 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości  
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
 24,8 MPa matryca 
 13,7 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 

[5, 73] po 28 dniach Spadek wartości 
wytrzymałościowych 
świadczy 
najprawpodobniej o 
złej spójności włokna 
z matrycą. 

17 Sorgo 
1, 2, 3% wag. 
Wymiary włókna: 
poniżej 10 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
3,4 MPa matryca 
5,4 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 
wagowego włókna 

[76] po 7 dniach ---  
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 Poprawa o 58,8% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
27,7 MPa matryca 
22,9 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 

18 Bambus  
5% wag. 
Wymiary włókna: 
12,51-40 mm oraz 
mikrowłókna 
poniżej 1,25 mm 

76% 
metakaolin, 
24% kwarc 

Wytrzymałość na zginanie (4 
punktowe): 
4,5 MPa matryca 
27,6 MPa kompozyt z dodatkiem 5% 
wagowego mikro włókna 
Poprawa o 513,3% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
55,7 MPa matryca 
33,1 MPa kompozyt z dodatkiem 5% 
wagowego mikro włókna 
Spadek właściwości 

[78] po 7 dniach Uzyskano bardz suży 
wzrost wytrzymałości 
na zginanie przy 
znaczącym spadku 
wytrzymałości na 
ściskanie. 

19 Drewno 
10% wag. 
Wymiary włókna: 
ok. 0,7mm 

Popiół lotny + 
metakaolin 

Wytrzymałość na ściskanie: 
76,5 MPa matryca 
30 MPa kompozyt z dodatkiem 10% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 

[79] po 28 dniach Spadek wartości 
wytrzymałościowych 
świadczy 
najprawpodobniej o 
złej spójności włokna 
z matrycą. 

20 Wełna wysokiej i 
niskiej jakości 
5% wag.  
Wymiary włókna: 
18-35 µm 

Glina 
haloizytowa 
typu 
kaolinitowego 

Wytrzymałość na zginanie: 
5,8 MPa matryca 
9,1 MPa kompozyt z dodatkiem 5% 
wagowego oczyszczonej wełny 
wysokiej jakości 
Poprawa o 56,9% 

[90] po 14 dniach Zginanie 4 punktowe.  

21 Wełna odpadowa 
10 i 15% wag.  
Wymiary włókna: 
ok. 50 µm 

Metakaolin Wytrzymałość na ściskanie : 
5,5 MPa matryca 
8,6 MPa kompozyt z dodatkiem 10% 
wagowego włókna 
Poprawa o 56,4% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
 1,4 MPa matryca 
 4,7 MPa kompozyt z dodatkiem 10% 
wagowego włókna 
Poprawa o 235,7% 

[91] po 4 dniach Wartości 
wytrzymałości na 
ściskanie są niezwykle 
niskie. 
Prawdopodobnie w 
artykule założoną 
błedną metodologię 
badań lub występują 
błędy w druku. 

22 Włókno bazaltowe 
1, 2, 3 % wag. 
Wymiary włókna: 
Podano, że włókno 
krótkie. 

Metakaolin Wytrzymałość na ściskanie: 
 13 MPa matryca 
 33,5 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 
wagowego włókna (5% wollsatonitu i 
5% termolitu) 
Poprawa o 157,7% 

[96] po 7 dniach Dodatkowo badano 
wzmocnienia z 
wollastonitu i 
termolitu. Bardzo 
niska wartość 
wytrzymałości na 
ściskanie czystej 
matrycy. 

23 Włókno bazaltowe 
1, 3, 5, 7% wag. 
Wymiary włókna: 
ok. 0,64 cm x 
13µm 

Metakaolin Wytrzymałość na zginanie: 
1,7 MPa matryca 
19,5 MPa kompozyt z dodatkiem 
10% wagowego włókna 
Poprawa o 1 047,1 % 

[97] Nie określono 
precyzyjnie 
czasu badania; 
prawdopodobnie 
po 24 godz. 

Bardzo niska wartość 
wytrzymałości na 
zginanie czystej 
matrycy. 

24 Włókno bazaltowe 
0,5, 1, 1,5, 2, 2,5% 
wag. 
Wymiary włókna: 
Podano, że włókno 
krótkie. 

Popiół lotny Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
43,3 MPa matryca 
58,4 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 
wagowego włókna  
Poprawa o 34,7% 

[98] po 7 i 28 dniach ---  

25 Włókno bazaltowe 
0,5 i 1% wag. 

Metakaolin Wytrzymałość na ściskanie: 
39,5 MPa matryca 

[100] po 28 dniach --- 
 



58 
 

Wymiary włókna: 
Podano, że włókno 
krótkie. 

36,9 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna  
Spadek właściwości 

26 Włókno bazaltowe 
5, 10, 15% wag. 
Wymiary włókna: 
10µm 

Metakaolin Wytrzymałość na ściskanie: 
28,4 MPa matryca 
38,10 MPa kompozyt z dodatkiem 
15% wagowego mikrowłókna  
Poprawa o 74,61% 

[103] po 28 dniach --- 
 

27 Włókno na bazie 
krzemionki, tlenku 
glinu i cyrkonu 
0,5 i 1% wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica 3,5 μm, 
długość 20-35 mm 

Metakaolin z 
dodatkiem 
cząsteczek po 
zmieleniu 
cegieł 

Wytrzymałość na ściskanie: 
56 MPa matryca 
56 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Bez zmian 
 

[106] po 15 dniach Temperatura: 60oC. 

28 Włókno PP 
0, 0,25, 0,5, 0,75% 
wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica 10 μm, 
długość 3 mm 

Metakaolin 
(kalcynowany 
kaolin) 

Wytrzymałość na zginanie: 
5,0 MPa matryca 
10,0 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,75% wagowego włókna 
Poprawa o 50% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
32,6 MPa matryca 
54,7 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,75% wagowego włókna 
Poprawa o 59,6% 

[115] po 1 i 3 dniach ---  

29 Włókno PP 
0,4, 0,8, 1,2% obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica 0,0075 
mm, długość 12 
mm 

Popiół lotny, 
żużel, piasek 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
8,4 MPa matryca 
9,7 MPa kompozyt z dodatkiem 1,2% 
obj. włókna 
Poprawa o 14,7% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
60,5 MPa matryca 
61 MPa kompozyt z dodatkiem 0,4 % 
obj. włókna 
Poprawa o 0,8% 

[120] po 7 i 28 dniach ---  

30 Włókno PP 
2% wag. 
 

Żużel + piasek Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
ok. 8 MPa matryca 
ok. 32 MPa kompozyt z dodatkiem 
2% wagowego włókna 
Poprawa o 300% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
ok. 80 MPa matryca 
ok. 100 MPa kompozyt z dodatkiem 
2% wagowego włókna 
Poprawa o 25% 

[121] po 7 i 28 dniach Badania z 2 rodzajami 
włókien różnice w 
sposobie produkcji i 
wymiarach. Uzyskano 
bardzo wysoką 
wartość na zginanie 
po dodatku włókna, 
poddaje to w 
wątpliwość 
poprawność 
zastosowanej 
metodologii. 

31 Włókno PP 
1,5% obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica 1 mm, 
długość 30 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
7,1 MPa matryca 
8,4 MPa kompozyt z dodatkiem 1,5% 
obj. włókna 
Poprawa o 18,6% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
70,0 MPa matryca 
91,7 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,5% obj. włókna 
Poprawa o 31% 

[125] po 7 dniach ---  
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32 Włókno PVA 
0,4, 0,8, 1,2% obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica 0,04 mm, 
długość 8 mm 

Popiół lotny, 
żużel, piasek 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
8,4 MPa matryca 
11,8 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,2% obj. włókna 
Poprawa o 39,8% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
60,5 MPa matryca 
63 MPa kompozyt z dodatkiem 1,2% 
obj. włókna 
Poprawa o 4,3% 

[120] po 7 i 28 dniach --- 

33 Włókno PVA 
2,0% obj. 
Wymiary włókna 
1: 
Średnica 0,2 mm, 
długość 18 mm 
włókna 2: 
Średnica 0,3 mm, 
długość 15 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
7,1 MPa matryca 
10,5 MPa kompozyt z dodatkiem 
2,0% obj. włókna 
Poprawa o 47,9% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
70,0 MPa matryca 
101,9 MPa kompozyt z dodatkiem 
2,0% obj. włókna 
Poprawa o 45,6% 

[125] po 7 dniach --- 

34 Włókno PVA 
1,0% wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 18 μm, 
długość: 7 mm 

Metakaolin + 
żużel 

Wytrzymałość na zginanie: 
6,9 MPa matryca 
11,2 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,0% wagowego włókna 
Poprawa o 62,3% 

[129] po 7 dniach --- 

35 Włókno PVA 
2,0% wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 12 μm, 
długość: 10 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na ściskanie: 
54,6 MPa matryca 
63,7 MPa kompozyt z dodatkiem 
2,0% wagowego włókna 
Poprawa o 16,7% 
 

[132, 
133] 

po 28 dniach --- 

36 Włókno PVA 
2,0% obj. 
Wymiary włókna 
1: 
Średnica 40 μm, 
długość 8 mm 
włókna 2: 
Średnica 100 μm, 
długość 12 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
4,8 MPa matryca 
18,2 MPa kompozyt z dodatkiem 
2,0% obj. włókna 
Poprawa o 278,2% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
49,2 MPa matryca 
84,9 MPa kompozyt z dodatkiem 
2,0% obj. włókna 
Poprawa o 72,7% 

[134] po 3, 7, 28 
dniach 

Uzyskano bardzo 
wysoką wartość na 
zginanie po dodatku 
włókna, w 
porównaniu z 
wartością bazową dla 
matrycy. 

37 Włókno PVA 
2, 5 i 7% wag. 
Wymiary włókna : 
Średnica 39 μm, 
długość 8 mm 
 

Popiół lotny + 
piasek 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
3,6 MPa matryca 
6,9 MPa kompozyt z dodatkiem 5% 
wagowego włókna 
Poprawa o 94,1% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
40,2 MPa matryca 
43,6 MPa kompozyt z dodatkiem 7% 
wagowego włókna 
Poprawa o 8,5% 

[137] po 7, 14 i 28 
dniach 

--- 

38 Włókno PVA 
2% wag. 

Popiół lotny + 
żużel 

Wytrzymałość na ściskanie: 
48,6 MPa matryca 

[138] po 28 dniach --- 
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Wymiary włókna : 
Średnica 40 μm, 
długość 8 mm 

48,7 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 
wagowego włókna 
Poprawa o 0,2% 

39 Włókno PE 
2% wag. 
Wymiary włókna : 
Średnica 12 μm, 
długość 12 mm 

Popiół lotny + 
żużel 

Wytrzymałość na ściskanie: 
48,6 MPa matryca 
44,3 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 
wagowego włókna 
Spadek właściwości 

[138] po 28 dniach --- 

40 Włókno PVC 
1,0% wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 400 μm, 
długość: 7 mm 

Metakaolin + 
żużel 

Wytrzymałość na zginanie: 
6,9 MPa matryca 
10,0 MPa kompozyt z dodatkiem % 
wagowego włókna 
Poprawa o 44,9% 

[129] po 7 dniach --- 

41 Włókno PAN 
0, 0,4, 0,8 i 1,2% 
wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 12 μm, 
długość: 6 mm 

Metakaolin + 
żużel 

Wytrzymałość na zginanie: 
4 MPa matryca 
13,8 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,8% wagowego włókna 
Poprawa o 244% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
80 MPa matryca 
99,8 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,8% wagowego włókna 
Poprawa o 24,8 % 

[142] po 7 dniach Uzyskano bardzo 
wysoką wartość na 
zginanie po dodatku 
włókna, w 
porównaniu z 
wartością bazową dla 
matrycy 

42 Włókno 
aramidowe 
1,0% obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica 0,5 mm, 
długość 30 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
7,1 MPa matryca 
10,4 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,0% obj. włókna 
Poprawa o 46,5% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
70 MPa matryca 
88 MPa kompozyt z dodatkiem 1,0% 
obj. włókna 
Poprawa o 25,7% 

[125] po 7 dniach --- 

43 Włókno stalowe 
0,4, 0,8, 1,2% obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica 0,17 mm, 
długość 6 mm 

Popiół lotny, 
żużel, piasek 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
8,4 MPa matryca 
11,1 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,2% obj. włókna 
Poprawa o 31,4% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
60,5 MPa matryca 
62,5 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,2% obj. włókna 
Poprawa o 3,4% 

[120] po 7 i 28 dniach --- 

44 Włókno stalowe 
1,5% obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica 0,16 mm, 
długość 13 mm 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
7,1 MPa matryca 
12,6 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,5% obj. włókna 
Poprawa o 77,5% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
70,0 MPa matryca 
76,7 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,5% obj. włókna 
Poprawa o 9,6% 

[125] po 7 dniach --- 

45 Włókno stalowe 
0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 
i 0,5% wag. 
Wymiary włókna: 

Popiół lotny i 
piasek 

Wytrzymałość na zginanie: 
3,2 MPa matryca 
4,2 MPa kompozyt z dodatkiem 0,2% 
wagowego włókna 

[150] Nie podano 
czasu badania. 

--- 
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Podano, że włókno 
krótkie. 
 

Poprawa o 30% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
28,9 MPa matryca 
37,5 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,2% wagowego włókna 
Poprawa o 30% 

46 Włókno stalowe 
0, 0,25, 0,5, 0,75, 
1,0% wag. 
Wymiary włókna:  
Średnica 0,45 mm, 
długość 30 mm. 

Popiół lotny i 
piasek 

Wytrzymałość na zginanie: 
2,6 MPa matryca 
4,2 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 61,6% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
45,4 MPa matryca 
49,2 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 8,5% 

[151] po 28 dniach --- 

47 Włókno stalowe 
0, 0,25, 0,5, 0,75, 
1,0 % wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica 0,5 mm, 
długość 30 mm. 

Popiół lotny Wytrzymałość na zginanie: 
4,1 MPa matryca 
5,1 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 24,4% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
37 MPa matryca 
43,8 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 18,4% 

[36] po 28 dniach --- 

48 Włókno stalowe 
0,5, 1,0% wag. 
Wymiary włókna: 
Długość: 35 mm 

Popiół lotny + 
pył 
krzemionkowy 

Wytrzymałość na zginanie: 
5,7 MPa matryca 
10,7 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 87,9% 

[154] po 28 dniach --- 

49 Włókno stalowe 
0,25, 0,50, 0,75 % 
obj. 
Wymiary włókna 
1: 
Średnica 35 μm, 
długość 65 mm 
włókna 2: 
Średnica 60 μm, 
długość 80 mm 

Metakaolin + 
odpady z 
produkcji oleju 
palmowego 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
4,3 MPa matryca 
5,1 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,75% obj. włókna 
Poprawa o 18,7 % 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
30 MPa matryca 
32 MPa kompozyt z dodatkiem 0,5% 
obj. włókna 
Poprawa o 6,3% 

[155] po 3, 7, 14, 28 
dniach 

--- 

50 Włókno stalowe 
1,0% wag. 
Wymiary włókna: 
Długość 30 mm 
włókna 2: 
Długość 60 mm 

Żużel Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
3,7 MPa matryca 
7,5 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 100% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach: 
30,4 MPa matryca 
41,2 MPa kompozyt z dodatkiem 1% 
wagowego włókna 
Poprawa o 35,5% 

[156] po 1, 7, 28 
dniach 

Badano różne 
proporcje włókien 1 i 
2. Najlepsze rezultaty 
uzyskano dla 60% 
włókien 1 i 40% 
włókien 2. 

51 Włókno stalowe 
1,0, 1,5, 2,0% wag. 
Wymiary włókna 

Popiół lotny + 
żużel 

Wytrzymałość na zginanie: 
3,9 MPa matryca 
9,6 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 

[158] po 28 dniach Stosowano oba 
rodzaje włókien w 
stosunku 50:50. 
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1: 
Średnica 0,55 mm, 
długość 25 mm 
włókna 2: 
Średnica 0,30 mm, 
długość 25 mm 

wagowego włókna 
Poprawa o 145,8% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
72 MPa matryca 
82 MPa kompozyt z dodatkiem 2% 
wagowego włókna 
Poprawa o 13,9% 

52 Włókno szklane 
1,0% wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 10 μm, 
długość: 7 mm 

Metakaolin + 
żużel 

Wytrzymałość na zginanie: 
6,9 MPa matryca 
9,0 MPa kompozyt z dodatkiem 1,0% 
wagowego włókna 
Poprawa o 30,4% 

[129] po 7 dniach --- 

53 Włókno szklane 
0,01, 0,02, 0,03% 
obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 14 μm, 
długość: 6 mm 

Popiół lotny, 
kruszywo, 
piasek 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
5,9 MPa matryca 
6,8 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,03% objętościowego włókna 
Poprawa o 16,4% 
 
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 
dniach): 
38,3 MPa matryca 
40,7 MPa kompozyt z dodatkiem 
0,03% objętościowego włókna 
Poprawa o 6,4% 

[171, 
172] 

po 7 i 28 dniach --- 

54 Włókno szklane 
0,5, 0,75, 1,0, 
1,25% obj. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 14 μm, 
długość: 6 mm 
 

Popiół lotny, 
kruszywo, 
piasek 

Wytrzymałość na zginanie: 
6,8 MPa matryca 
9,1 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,25% obj. włókna 
Poprawa o 33,8% 
 
Wytrzymałość na ściskanie: 
64,5 MPa matryca 
70,0 MPa kompozyt z dodatkiem 
1,25% obj. włókna 
Poprawa o 8,5% 

[173] po 3 dniach --- 

55 Włókno szklane 
0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 
0,5% wag. 
Wymiary włókna: 
Podano jedynie, że 
włókno krótkie 

Popiół lotny + 
piasek 

Wytrzymałość na zginanie (po 28 
dniach): 
4,9 MPa matryca 
5,8 MPa kompozyt z dodatkiem 0,3% 
wagowego włókna 
Poprawa o 18,37% 
 
Wytrzymałość na ściskanie(po 28 
dniach): 
22 MPa matryca 
25 MPa kompozyt z dodatkiem 0,3% 
wagowego włókna 
Poprawa o 13,63% 

[176] po 7, 14, 28 
dniach 

--- 

56 Włókno węglowe 
1,0% wag. 
Wymiary włókna: 
Średnica: 10 μm, 
długość: 7 mm 

Metakaolin + 
żużel 

Wytrzymałość na zginanie: 
6,9 MPa matryca 
11,7 MPa kompozyt z dodatkiem 1,0 
% wagowego włókna 
Poprawa o 69,6% 

[129] po 7 dniach --- 

57 Mikrowłókno 
węglowe 
5, 10, 15% wag. 
Wymiary włókna: 
długość: max. 100 
μm 

Metakaolin Wytrzymałość na ściskanie: 
28,4 MPa matryca 
44,2 MPa kompozyt z dodatkiem 
10% wagowego mikrowłókna 
Poprawa o 55,5% 
 

[194] po 28 dniach --- 
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Współczesne, stosowane w kompozytach geopolimerowych zbrojenia są najczęściej oparte 

na włóknach nieorganicznych, takich jak włókna węglowe lub szklane [192, 206] lub włóknach 

syntetycznych [209]. Widoczny wyraźnie jest jednak kierunek badań, podejmujący prace nad 

zbrojeniami z włókien naturalnych [208]. Rozwiązanie to ma być alternatywą przyjazną dla 

środowiska. Warto jednak zwrócić uwagę, że zbrojenia włóknem naturalnym dają niższe właściwości 

mechaniczne, co nie zawsze pozwala na ich pożądane zastosowania. Dodatkowo jedynie wybrane 

z tych włókien są przebadane pod względem zapewnienia materiałom innych właściwości, 

tj. odporność na temperaturę czy środowiska korozyjne. Odrębnym problemem jest mniejsza 

powtarzalność  wymiarowa włókien naturalnych.  

Tematyka zbrojeń kompozytów geopolimerowych rozwija się dynamicznie w ostatnich 

latach, oferując interesujące perspektywy badawcze i aplikacyjne. 
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3. Popiół lotny jako surowiec antropogeniczny do wytwarzania 

osnowy geopolimerowej 

Bazowy składnik dla przygotowania materiału matrycy stanowił popiół lotny 

z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska). Jest on otrzymywany przez elektrostatyczne 

lub mechaniczne wytrącanie drobnych cząstek z gazów odlotowych z palenisk opalanych zmielonym 

węglem, z dodatkiem lub bez materiałów współspalanych [210, 211]. Popioły lotne różnią się 

właściwościami w zależności od m.in. konstrukcji paleniska, rodzaju paliwa stosowanego w kotłach 

energetycznych, sposobu odbioru popiołów z różnych sekcji elektrofiltrów czy zastosowanej 

technologii odsiarczania spalin [211]. Warto również zauważyć, że według ustawy o odpadach [212] 

i rozporządzenia w sprawie katalogu odpadów [213] możliwe jest zaliczenie ubocznych produktów 

spalania, jakimi są popioły lotne do różnych kategorii, w zależności od procesu z którego pochodzą 

(tabela 3.1.).  

Tabela 3.1. Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. 
2014 Poz. 1923 obejmujący klasyfikację odpadów określanych jako popioły lotne [213] 

kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 

10 Odpady z procesów termicznych 

10 01 Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19) 

10 01 02 Popioły lotne z węgla 

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej 

10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych 

10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo 

10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne 

10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16 

10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych 

(metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym) 

19 Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z 

uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych 

19 01 Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów 

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne 

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13 

19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych 

Z punktu widzenia badań nad geopolimerami, najistotniejsza w tym zakresie jest klasyfikacja 

popiołów oparta na normie ASTM-C618-2, która oparta jest głównie na umownym składzie 

tlenkowym [218]. Najważniejszymi kryteriami podziału jest łączna zawartość tlenków: SiO2 + Al2O3 

+ Fe2O3, oraz zawartość tlenku wapnia (CaO). Dodatkowo bierze się pod uwagę zawartość SO3, straty 

prażenia i zawartość wilgoci. Poszczególne wymagania dla popiołów klasy C i F przedstawiono 

w tabeli 3.2. Dodatkowo, w przypadku zastosowania z kruszywem reaktywnym dla obu typów 

popiołów brana jest pod uwagę tzw. zawartość alkaliów - Na2Oeq (w przeliczeniu na Na2O), co 

oznacza Na2Oeq = Na2O + 0,658 K2O. Nie może być ona wyższa niż 1,5% [214]. 

Tabela 3.2. Wymagania dotyczące składu chemicznego popiołów klasy C i F [211, 214] 

Rodzaj popiołu 

lotnego 

Zawartość podstawowych składników [%] 

SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 CaO SO3 straty prażenia wilgotność 

Klasa C min. 50 min. 30 max. 5 max. 6 max. 5 

Klasa F min. 70 max. 4 max. 5 max. 6 max. 3 
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Warto przy tym zauważyć, że dla tworzenia wiązań charakterystycznych dla geopolimerów 

istotne znaczenie ma właśnie skład materiału bazowego, w szczególności jeśli są one wytwarzane 

z wykorzystaniem popiołów lotnych, które jak zostało to pokazane mogą cechować się bardzo 

różnym składem. W literaturze terminy geopolimery oraz materiały aktywowane alkalicznie są 

bardzo często używane zamienne. Nie jest jednak to podejście prawidłowe, ze względu na różnice 

w budowie tych materiałów [8, 215].  

Geopolimery składają się z kopolimerów krzemu i glinu, które są stabilizowane przez kationy 

metali (M+), najczęściej sodu, potasu, litu lub wapnia, oraz związanej wody [7, 216]. W materiale, 

oprócz tych łańcuchów, znajdują się zazwyczaj inne fazy tj.: tlenek krzemu, nieprzereagowany 

substrat glinokrzemianowy oraz wykrystalizowane glinokrzemiany tzw. zeolity [7, 216]. 

W geopolimerach charakterystyczne jest występowanie tetraedrów SiO4 i AlO4 w trójwymiarowej 

strukturze. Są one naprzemiennie związane przez atomy tlenu. Wiązanie zazwyczaj zachodzi 

w mocno alkalicznych roztworach wodnych, ale reakcja jest możliwa również do przeprowadzenia 

w kwasach [8, 202], w których reaktywne glinokrzemiany ulegają roztworzeniu, a następnie 

w procesie polikondensacji tetraedry [SiO4]4-, [AlO4]5- łączą się ze sobą narożami, tworząc 

amorficzne lub subkrystaliczne przestrzenne struktury glinokrzemianowe [1, 216]. Obecność 

w komorach jednowartościowych kationów Na+, K+ lub kationów innych metali równoważy ujemny 

ładunek struktury szkieletowej [8, 216]. Biorąc pod uwagę całość procesu geopolimeryzacji, 

alkaliczna aktywacja jest jedynie pierwszym stopniem tworzenia materiałów geopolimerowych [1, 8]. 

W szczególności różnice w budowie są widoczne w badaniach mikrostrukturalnych NMR, ale możliwe 

jest przewidywanie struktury materiału na bazie składu surowca użytego do produkcji [215]. 

Materiały aktywowane alkalicznie nie tworzą sieci przestrzennych, a jedynie strukturę 

dwuwymiarową, co z kolei wpływa na ich właściwości. Różna struktura sprawia, że materiały 

geopolimerowe i aktywowane alkalicznie mogą mieć inne właściwości fizyko-chemiczne i użytkowe, 

w szczególności odporność na czynniki chemiczne, właściwości użytkowe tj. ognioodporność oraz 

właściwości długoterminowe [8]. Przy czym należy zauważyć, że właściwości mechaniczne 

materiałów aktywowanych alkalicznie mogą być nawet wyższe niż geopolimerów w krótkim terminie 

[8]. 

Na proces tworzenia materiału najsilniejszy wpływ będzie miał surowiec, z którego zostanie 

on wykonany oraz dodatki w procesie syntezy materiału (rys. 3.1.). W szczególności wysoka 

zawartość aluminium i niska zawartość wapnia sprzyjają powstawaniu materiałów geopolimerowych. 

Zbyt wysoka zawartość CaO sprawia, że proces wiązania przebiega zbyt szybko i przez to proces 

geopolimeryzacji nie przebiega prawidłowo. Szybkie wiązanie może spowodować niedostateczne 

rozpuszczenie się aktywnych składników w masie i tworzony jest materiał aktywowany alkalicznie 

o nieco innej strukturze niż geopolimery, w których głównym mechanizmem wiążącym jest 

polikondensacja [1]. Należy przy tym zauważyć, że źródła literaturowe nie precyzują, jakie powinny 

być dokładnie wartości poszczególnych pierwiastków czy ich tlenków w materiale bazowym. 
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Rysunek 3.1. Przedstawienie różnic pomiędzy różnymi rodzajami materiałów m.in. cementem portlandzkimi, materiałami 

aktywowanymi alkalicznie i geopolimerami [215] 

Warto również zwrócić uwagę na inne związki obecne w popiele, które mogą oddziaływać 

negatywnie na proces geopolimeryzacji tj. zbyt wysoka zawartość związków siarki, niespalonego 

węgla czy związków żelaza [1]. Wysoka zawartość niespalonego węgla zwiększa wodożądność 

popiołu. Ze wzrostem zawartości strat prażenia zmniejszeniu ulega zawartość pozostałych 

składników (zwłaszcza SiO2) istotnych dla aktywności pucolanowej popiołu lotnego. Dodatkowo 

warto zauważyć, że wraz ze wzrostem ilości cząstek niespalonego węgla zmniejszają się właściwości 

mechaniczne geopolimerów, w szczególności w zakresie wytrzymałości na ściskanie [1]. Duża ilość 

żelaza (rzędu kilku procent) w postaci hematytu lub magnetytu może negatywnie wpływać 

na przebieg roztwarzania ziaren popiołu, przez co proces tworzenia geopolimeru jest utrudniony. 

Związki te zazwyczaj powstają na powierzchni ziaren popiołu i utrudniają dostęp fazy ciekłej do jego 

substancji szklistej. 

 Powyższa analiza wskazuje, że nie każdy rodzaj popiołu lotnego będzie właściwy do procesu 

geopolimeryzacji, a jego właściwości będą w znacznym stopniu wpływały na zaplanowany wyrób 

końcowy. 
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4. Cel, zakres i teza naukowa pracy 
 

Na podstawie analizy literatury i aktualnego stanu wiedzy sformułowano tezę główną pracy:   

Kompozyty na osnowie geopolimeru umacnianego właściwie dobranymi włóknami stanowią 

materiał konstrukcyjny, który cechują lepsze właściwości mechaniczne niż tradycyjnie stosowane 

materiały budowlane tj. betony na bazie cementu portlandzkiego.  

oraz tezy szczegółowe:  

  osnowa geopolimerowa zapewni projektowanym kompozytom odpowiednią wytrzymałość 

na ściskanie, porównywalną z konwencjonalnymi materiałami konstrukcyjnymi, 

w szczególności materiałami do zastosowań w budownictwie,  

 włókna chemiczne (węglowe i szklane) oraz włókna naturalne - kokosowe będą koherentne 

z osnową geopolimerową,  

 nowe kompozyty na zastosowania konstrukcyjne ze zbrojeniem będą charakteryzować się 

wyższą wytrzymałością na zginanie niż materiały bez zbrojenia,  

 możliwe jest zastosowanie nowych kompozytów jako materiałów konstrukcyjnych 

i zastąpienie nimi materiałów konwencjonalnych. 

Celem głównym przeprowadzonych w ramach rozprawy prac badawczych jest:   

Otrzymanie nowych kompozytów na osnowie geopolimeru umacnianego włóknami, możliwych do 

zastosowania jako materiały konstrukcyjne, w szczególności materiały do zastosowań 

w budownictwie.  

Cele szczegółowe to:  

 ocena możliwości zastosowania poszczególnych rodzajów włókien jako zbrojenia dla 

wybranych kompozytów na przygotowanej wcześniej osnowie geopolimerowej,  

 analiza struktury i właściwości mechanicznych kompozytów na bazie geopolimerów 

w zależności od rodzaju i ilości zbrojenia,  

 ocena możliwości zastosowania otrzymanych kompozytów jako materiału konstrukcyjnego 

przyjaznego dla środowiska,  

 analiza dotychczas stosowanych materiałów konwencjonalnych na wybrane zastosowania 

konstrukcyjne i porównanie ich właściwości z otrzymanymi kompozytami.  

Zakres pracy obejmował wybór rodzaju włókien oraz ich ilości na podstawie literatury 

oraz przygotowanie próbek i przeprowadzenie badań. Dla wytworzonych kompozytów 

geopolimerowych zbrojonych włóknami, określono właściwości mechaniczne: wytrzymałość 

na ściskanie i wytrzymałość na zginanie oraz przeprowadzono badanie morfologii przełomu przy 

użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej. Otrzymane rezultaty porównano z tradycyjnie 

stosowanymi materiałami budowlanymi oraz wynikami badań dla kompozytów geopolimerowych 
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prowadzonymi w innych ośrodkach naukowych. Badania zrealizowano w oparciu o zdeterminowany 

plan badawczy (rys. 3.1.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rysunek 4.1. Schemat planu badawczego 

Czynniki wejściowe: 

 rodzaj włókien wzmacniających kompozyt (kokosowe, szklane i węglowe), 

 ilość włókien (1, 2 i 5% wagowych), 

 czas dojrzewania próbek (badania przeprowadzono po 7, 14 i 28 dniach). 

Czynniki zakłócające: 

Do czynników zakłócających należy zaliczyć zmienny skład chemiczny popiołów. W badaniach 

korzystano z popiołów lotnych z jednego źródła – elektrociepłownia „CEZ Skawina” (małopolskie, 

Polska) i dostarczonych w ramach jednej partii, starając się ograniczyć wpływ zmienności materiału. 

Niemniej jednak dostarczone popioły nawet w ramach jednej partii cechowała pewna zmienność, 

która miała wpływ na uzyskiwane rezultaty badań. Drugim czynnikiem, mogącym oddziaływać na 

otrzymywane rezultaty, jest sposób rozmieszczenie włókien w osnowie. Włókna z założenia powinny 

być rozmieszczone równomiernie w sposób losowy w materiale matrycy, jednak możliwe jest 

utworzenie aglomeracji w pojedynczych próbkach, które mogą wpływać na rezultaty badań, 

w szczególności właściwości mechaniczne.   

Czynniki wyjściowe:  

 wytrzymałość na ściskanie, 

 wytrzymałość na zginanie, 

 mikrostruktura i morfologia materiału. 

Parametry stałe:  

 receptura przygotowania matrycy geopolimerowej; 

 technologia produkcji próbek - stałe parametry procesu: temperatura, czas. 
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5. Ocena możliwości zastosowania włókien jako zbrojenia dla 

projektowanych kompozytów 

Do badań wybrano trzy rodzaje włókien, różniących się właściwościami, w tym włókno 

naturalne pochodzące z kokosa oraz włókna chemiczne – nieorganiczne: włókno szklane i włókno 

węglowe. Dobór włókien do badań nastąpił ze względu na ich właściwości oraz w oparciu o przegląd 

literatury.  

5.1. Włókno naturalne – kokos 

Do badań zostało użyte zakupione włókno kokosowe (Cocas nucifera), które było 

ekstrahowane z łupiny orzecha kokosowego. Włókna kokosowe pozyskuje się z zewnętrznej warstwy 

orzecha kokosowego otulającej pestkę, w której mieści się właściwe nasiono palmy [5, 68]. Włókno 

to zasadniczo stanowi odpad, który tradycyjnie był wykorzystywany do wytwarzania mat, dywanów, 

lin etc. Jednak na te cele zużywano tylko niewielką część wytworzonego włókna. Obecnie, dzięki 

posiadanym właściwościom, znalazł zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu m.in. jako składnik 

kompozytów na bazie polimerów, jak i cementów do zastosowań m.in. w przemyśle motoryzacyjnym 

czy budowlanym [217, 218], a także w rolnictwie jako substytut torfu. 

Właściwości chemiczne tych włókien są znane z literatury [217, 218]. Włókno kokosowe ma 

stosunkowo niską zawartość celulozy i hemicelulozy oraz wysoką zawartość ligniny w porównaniu 

z innymi włóknami naturalnymi. Podstawowym składnikiem włókna jest lignina i stanowi ona od 41 

do 45% wagowych włókien, pozostałe składniki to: celuloza - od 36 do 43% oraz hemiceluloza około 

0,2% [210]. Dzięki wysokiej zawartości ligniny włókno jest trwałe, wraz z jej zawartością rośnie jego 

sztywność i twardość. Warto również zwrócić uwagę, że włókno kokosa ma najwyższy spośród 

włókien naturalnych tzw. kąt mikrofibryli, dzięki czemu osiąga znacznie wyższe wydłużenie przy 

zerwaniu, niż inne typowe włókna naturalne [217, 218]. Odporne jest też na działanie wody morskiej, 

a także działanie większości bakterii i grzybów. Włókna mają pływalność dodatnią tzn. nie toną, 

nawet wtedy gdy nasiąkną wodą. Przy tym są to włókna łatwo dostępne oraz tanie [218]. 

Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne włókna kokosowego przedstawiono w tabeli 4.1. 

[217].  

Tabela 5.1. Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne włókna kokosowego 

Własność Wartość 

Gęstość 1,25 - 1,5 g/m³ 

Moduł Younga 4 - 6 GPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 95 - 175 MPa 

Wydłużenie 17 - 51,4% 

Absorbcja wody  10% 

Długość włókien kokosowych zakupionych to od 10 do 33 cm, średnica 0,05 - 0,45 mm. 

Dodane włókna zostały rozdrobnione mechanicznie na kawałki o długości około 5 mm (rys. 4.1.).  
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Rysunek 5.1. Rozdrobnione włókna kokosa 

Włókna dodano w ilości około 1, 2 i 5% w stosunku wagowym do popiołu lotnego użytego 

jako baza matrycy geopolimerowej. 

5.2. Włókno chemiczne - szklane  

Do badań wykorzystano włókno szklane typu E, cięte, które jest najpowszechniej 

stosowanym rodzaje włókna szklanego. Ze względu na jego dostępność. Włókno szklane typu E 

powstaje na bazie szkła borowo-glinowo-krzemowego, zwanego także bezalkalicznym. 

W porównaniu z innymi typami jest to najtańszy rodzaj włókna szklanego i najłatwiej dostępny 

na rynku. Cechy wytrzymałościowe włókna szklanego są tym lepsze, im mniejszy jest jego przekrój. 

Włókno to ma dużą wytrzymałość na rozciąganie przy stosunkowo niskiej gęstości. Włókna szklane 

są wrażliwe na wodę i wilgoć, ponieważ wypłukuje ona sole metali alkalicznych, tworząc szczeliny 

w warstwach wierzchnich, dlatego istnieje konieczność pokrywania ich warstwami zabezpieczającymi 

[168]. Włókno szklane typu E ma niższą wartość modułu Younga niż np. włókna typu S czy R, skutkuje 

to zmniejszoną sztywnością kompozytów, co ma znaczenie w szczególności przy wytwarzaniu 

kompozytów na osnowie polimerowej, zaś mniejsze znaczenie dla kompozytów na bazie cementów 

czy geopolimerów. Jego zaletą w porównaniu do włókna węglowego jest większa zdolność 

do pochłaniania energii  [168].  

Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne włókna szklanego przedstawiono w tabeli 

4.2. [168, 169]. 

Tabela 5.2. Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne włókna szklanego (typ E) 

Własność Wartość 

Gęstość 2,54 g/m³ 

Moduł Younga 60 - 70 GPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 1350 - 3500 MPa 

Wydłużenie 1,5 - 3,5% 
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Długość włókien szklanych zakupionych to około 3 mm, średnica 10 μm (rys. 4.2.). 

 
Rysunek 5.2. Włókno szklane 

Włókna dodano w około 1, 2 i 5% w stosunku wagowym do popiołu lotnego, użytego jako 

baza matrycy geopolimerowej. 

5.3. Włókno chemiczne - węglowe 
Podstawowe właściwości fizyczne i mechaniczne włókna węglowego przedstawiono w tabeli 

4.3. [168, 169]. 

Tabela 5.3. Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne włókna węglowego 

Własność Wartość 

Gęstość 1,6 - 2,0 g/m³ 

Moduł Younga 230 GPa 

Wytrzymałość na rozciąganie 2800–5000 MPa 

Wydłużenie 1 - 1,5% 

Długość włókien węglowych zakupionych to około 5 mm, średnica około średnica 8 μm (rys. 4.3.). 
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Rysunek 5.3. Włókno węglowe 

Włókna dodano w około 1 i 2% w stosunku wagowym do popiołu lotnego użytego jako baza 

matrycy geopolimerowej.  Zrezygnowano z badań nad 5% dodatkiem włókna węglowego, ze względu 

na problemy związane z procesem wytwarzania próbek – zbyt duża gęstość mieszanki, która nie 

pozwalała na prawidłowe zmieszanie składników zapewnienie właściwego rozmieszczenia włókien 

w matrycy kompozytu. 
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6. Osnowa geopolimerowa 

6.1. Popiół lotny jako bazowy składnik geopolimeru 

Część empiryczną pracy zrealizowano na geopolimerach wytworzonych z popiołu lotnego 

dostarczonego z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska). Popioły lotne miały postać 

miałkiego mineralnego pyłu w kolorze ciemnoszarym. Użyte popioły należą grupy odpadów 10 01 02 

(tabela 3.1.). Wraz z materiałem otrzymano analizę składu chemicznego popiołu przedstawioną 

w tabeli 6.1.: 

Tabela 6.1. Analiza składu chemicznego popiołu z elektrowni w Skawinie (wyniki badań uzyskane od dostawcy) 

Lp. Właściwość Wynik badania [% masy]  Lp. Właściwość Wynik badania [% masy] 

1. Strata prażenia 2,84 ± 0,14  8. Fe2O3 7,60 

2. SO3 0,95 ± 0,24  9. SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 78,21  ±  1,28 

3. Chlorki (Cl) 0,034 ± 0,010  10. MgO  3,06 ± 0,23 

4. CaO wolny 0,02 ± 0,01  11. Rozpuszczalne 

fosforany jako P2O5 

0,0008  

(8 ± 1 mg/kg) 

5. SiO2 reaktywny 35,86 ± 0,64  12. Na2O 1,72  

6. SiO2 47,81  13. K2O 4,62  

7. Al2O3 22,80  14. Na2Oeq 4,76  ±  0,47 

Dodatkowo przeprowadzono własne analizy składu tlenkowego dostarczonego materiału 

(tabela 6.2.).  

Tabela 6.2. Skład tlenkowy popiołu lotnego pochodzącego z elektrociepłowni w Skawinie [80] 

 Straty 
prażenia 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 TiO2 P2O5 BaO 

[%] 2,44 55,89 23,49 5,92 2,72 2,61 0,59 3,55 0,16 1,09 0,82 0,20 

Rezultaty analizy własnej różnią się w niewielkim stopniu od deklaracji dostawcy popiołu. 

Obie analizy pokazują przydatność popiołów do wytwarzania materiałów geopolimerowych i jego 

klasyfikację do popiołów lotnych klasy F. Skład pierwiastkowy potwierdza możliwość wykorzystania 

popiołów jako materiału do procesu geopolimeryzacji. W tym aspekcie szczególnie ważna jest niska 

ilość wapnia w popiele lotnym i wysoka zawartość aluminium. 

Istotnym czynnikiem, wpływającym na właściwości materiału, są również właściwości 

fizyczne i morfologia cząstek. Dostarczony popiół posiada korzystne właściwości fizyczne 

do tworzenia materiałów geopolimerowych, w tym posiada w większości drobną frakcję cząsteczek 

(tabela 6.3.), miałkość wynoszącą 16,7%, gęstość 2,22 g/cm3 oraz index aktywności puculanowej 

po 28 dniach na poziomie 92,0%, zaś po 90 dniach na poziomie 108,8% [80]. 

Tabela 6.3. Zawartość poszczególnych cząstek w popiele lotnym [80] 

Frakcja > 160 μm 100 - 160 μm 71 - 100 μm 63 - 71 μm 56 - 63 μm < 56 μm 

Zawartość 0,3% 3,2% 11,9% 9,9% 15,4% 59,3% 

Obserwacje morfologii cząstek przeprowadzono na mikroskopie skaningowym JEOL JSM-820. 

Próbki zostały wcześniej odpowiednio przygotowane. Niewielkie ilości materiałów wysuszono 

do stałej masy, a następnie umieszczono na podłożu węglowym, zapewniającym odprowadzenie 

ładunku z próbki. Materiały napylono cienką warstwą złota przy użyciu napylarki JEOL JEE-4X. 

Obserwacje prowadzono na różnych powiększeniach (100 – 2 000 x). 
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Obserwacja morfologii cząstek popiołów, pokazała, że mają one regularne kształty, 

w większości kuliste (rys. 6.1.). Z punktu widzenia procesu geopolimeryzacji korzystna jest obecność 

w popiele lotnym cząstek o właśnie takich kształtach - poprawia właściwości reologiczne mieszanki, 

w szczególności poprawia jej urabialność i zmniejsza zapotrzebowanie na dodatek substancji 

ciekłych, co z kolei wpływa pozytywnie na sezonowanie i zapewnia otrzymanie materiałów 

geopolimerowych o dobrych właściwościach mechanicznych. Dodatkowo wykonane analizy EDS 

potwierdziły wysoką zawartość pierwiastków kluczowych dla procesu geopolimeryzacji oraz niską 

zawartość wapnia (rys. 6.2., rys. 6.3. i rys. 6.4.). 

 
Rysunek 6.1. Obraz SEM: Popiół lotny pochodzący z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska) w stanie 

dostawy 

Dla wybranego przybliżenia wykonano analizy EDS w dwóch punktach (rys. 6.2. i rys. 6.3.) 

oraz w wybranym obszarze (rys. 6.4.). Analizy zostały przeprowadzone na wybranych cząstkach 

popiołu lotnego widocznego na obrazie SEM. Dominującym pierwiastkiem jest tlen ze względu 

na skład popiołu, który jest złożony z tlenków różnych pierwiastków. Analizy pokazują dużą ilość 

krzemu i aluminium w popiele oraz niską zawartość wapnia. Dodatkowo w punkcie 1 (rys. 6.2.) 

analiza pokazała znaczną ilość żelaza, co sugeruje, że widoczny na rys. 6.2. na sferze “nalot” to tlenki 

żelaza obecne w popiele. Pozostałe analizy w punkcie 2 (rys. 6.3) oraz obszarze 3 (rys. 6.4.) wykazały 

niewielką ilość tego pierwiastka. Popiół zawiera również domieszki innych pierwiastków tj. magnez 

w niewielkich ilościach.   
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Rysunek 6.2. Analiza EDS: Analiza składu chemicznego dla punktu 1. oznaczonego na rys. 6.1. 

 
Rysunek 6.3. Analiza składu chemicznego dla punktu 2. oznaczonego na rys. 6.1. 

 
Rysunek 6.4. Analiza EDS: Analiza składu chemicznego dla obszaru 3. oznaczonego na rys. 6.1. 
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Przeprowadzone analizy i obserwacje potwierdzają przydatność popiołu lotnego 

z elektrociepłowni „CEZ Skawina” (małopolskie, Polska) do tworzenia materiałów geopolimerowych. 

6.2. Przygotowanie próbek do badań 

Próbki wykonano na bazie popiołu lotnego z trzema rodzajami włókien z ich różnym 

udziałem procentowym oraz dla próbki kontrolnej – bez dodatku włókien. Dobór procentowy 

włókien nastąpił na podstawie przeglądu literatury przedmiotu przedstawionego we wcześniejszych 

rozdziałach. 

Pierwszym etapem było zmieszanie popiołu lotnego wraz z włóknami. Próbki do badań 

oznakowano w zależności od rodzaju i ilości włókien. Przyjęto następujące oznaczenia (tabela 6.4.): 

Tabela 6.4. Oznaczenia próbek 

Oznaczenie Rodzaj próbki 

0 Próbki bez dodatku włókien 

K 1% Próbki z dodatkiem 1% włókien kokosowych 

E 1% Próbki z dodatkiem 1% włókien szklanych 

C 1% Próbki z dodatkiem 1% włókien węglowych 

K 2% Próbki z dodatkiem 2% włókien kokosowych 

E 2% Próbki z dodatkiem 2% włókien szklanych 

C 2% Próbki z dodatkiem 2% włókien węglowych 

K 5% Próbki z dodatkiem 5% włókien kokosowych 

E 5% Próbki z dodatkiem 5% włókien szklanych 

Do tak przygotowanej mieszanki wprowadzano roztwór wodorotlenku sodu (NaOH) 

o stężeniu molowym 8M zawierającym dodatek szkła wodnego sodowego. Zdecydowano się 

na prace na 8M roztworze, ze względu na możliwość potencjalnego reagowania roztworu 

alkalicznego z włóknami naturalnymi – kokosowym oraz włóknem szklanym. Roztwór zasady 

sodowej uzyskano z płatków z technicznego wodorotlenku sodu połączonego z wodnym roztworem 

krzemianu sodu R-145 (stosunek zasady sodowej do szkła wodnego: 1:2,5). Do przygotowania 

roztworu użyto wody wodociągowej. Otrzymany roztwór starannie wymieszano i pozostawiono 

do zrównoważenia do stałego stężenia i temperatury przed połączeniem ze składnikami stałymi 

mieszaniny.  

Uzyskaną masę mieszano przez 15 minut w mieszalniku wolnoobrotowym, po czym 

przenoszono do form i zagęszczano na stole wibracyjnym. Następnie formy wygrzewano przez 

24 godziny w temperaturze 75oC. Po tym czasie próbki chłodzono do temperatury otoczenia, 

rozformowano i przechowywano przez 6, 13 i 27 dni (w zależności od planowanego czasu badania 

po 7, 14 lub 28 dniach od wytworzenia). Sezonowanie odbywało się w warunkach laboratoryjnych. 
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7. Badania podstawowych właściwości mechanicznych  

7.1. Badania wytrzymałości na ściskanie  

Wytrzymałość na ściskanie badano zgodnie z normą PN-EN 12390-3:2011: Badania betonu - 

Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań, badania przeprowadzono na urządzeniu 

Matest 3000kN na próbkach sześciennych 50 x 50 x 50 mm przechowywanych w temperaturze 

otoczenia przez 7, 14 i 28 dni. Badania każdego kompozytu przeprowadzona na 15 próbkach. 

Zgodnie z wymaganiami normy przed przystąpieniem do testu próbki zostały wyczyszczone (usunięto 

zanieczyszczenia i luźne cząstki, tak by nie stykały się one z płytami dociskowymi). Ze względu na 

wybrany sposób sezonowania nie było potrzeby usuwania nadmiaru wilgoci z próbek [219]. Próbkę 

usytuowano na środku dolnej płyty dociskowej, tak by przykładane obciążenie było prostopadłe do 

kierunku formowania próbek (powierzchni górnej formy). Przyjęto prędkość obciążenia 0,5 MPa/s. 

Siła startowa obciążenia wynosiła 0,5 kN, obciążenie zwiększano w sposób ciągły, do momentu 

uzyskania maksymalnej wartości. Wytrzymałość wyznaczano według programu urządzenia, 

z zastosowaniem następującego wzoru:  

 (7.1.) 

gdzie: 

fc [MPa] - wytrzymałość na ściskanie, 

F [N] - maksymalna wartość obciążenia przy zniszczeniu, 

Ac [mm] - pole przekroju poprzecznego próbki, na które działa siła ściskająca. 

Zabezpieczenie urządzenia ustawiono na 30%. Próby przeprowadzono na normach, 

dotyczących badania betonów, ze względu na podobny charakter materiału i możliwość zastosowań. 

Obecnie nie zostały opracowane normy dedykowane dla badań materiałów geopolimerowych. 

Przeprowadzone badania na kompozytach z włóknami kokosowymi zostały zestawione na 

rys. 7.1. Rezultaty pokazują przyrost wytrzymałości na ściskanie dla każdego rodzaju próbek wraz 

z czasem. Po 28 dniach zostają osiągnięte najlepsze rezultaty. Istotne ze względu na właściwości 

materiałów wydaje się też zwiększenie powtarzalności wyników w czasie (zmniejszenie odchylenia 

standardowego po 28 dniach, w porównaniu z rezultatami uzyskiwanymi po 7 i 14 dniach). Sprawia 

to, że materiał będzie zachowywał się bardziej przewidywalnie w planowanych zastosowaniach. 

Najwyższe wartości zanotowano dla dodatku 2% włókien kokosa po 28 dniach. 

W porównaniu z materiałem matrycy nastąpiła poprawa o 43,3%. Dla wartości 1 i 5%, również 

zanotowano znaczący przyrost wartości o odpowiednio 27,7 i 31,5%. Z punktu widzenia 

wytrzymałości na ściskanie optymalny wydaje się 2% dodatek włókna kokosowego.  
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Rysunek 7.1. Wytrzymałość na ściskanie - kompozyty z włóknem kokosowym, badania po 7, 14 i 28 dniach 

Przeprowadzone badania na kompozytach z włóknami szklanymi zostały zestawione 

na rys. 7.2. Rezultaty pokazują przyrost wytrzymałości na ściskanie dla każdego rodzaju próbek wraz 

z czasem.  

Po 28 dniach zostają osiągnięte najlepsze rezultaty. Wyjątek stanowią próbki z 1% dodatkiem 

włókna szklanego, gdzie wytrzymałość praktycznie się nie zmienia w czasie, a ewentualne różnice są 

mniejsze niż błędy statystyczne. Najlepsze rezultaty osiągnięto po 28 dniach dla 5% dodatku włókien 

szklanych. W odniesieniu do materiału matrycy nastąpiła poprawa o 47,9%. Niewiele mniejszą 

wartość uzyskano dla kompozytu z 2% dodatkiem włókna szklanego – nastąpiła poprawa o 47,10%. 

W przypadku tych dwóch dodatków warto rozważyć możliwość zbadania pośrednich wartości, 

tj. dodatki w ilościach 3 i 4%. W przypadku wyboru pomiędzy dodatkiem 2 i 5% istotne znaczenie 

będzie miała cena włókna, która jest wyższa od ceny matrycy, co powoduje, że dodatek 2% włókna 

szklanego, zapewniających zbliżone właściwości, będzie chętniej stosowany z ekonomicznego punktu 

widzenia. Poprawa wytrzymałości na ściskanie wystąpiła również w przypadku 1% dodatku 

wagowego włókna szklanego, była jednak niższa niż w przypadku 2 i 5% dodatku. W odniesieniu do 

materiału matrycy nastąpiła poprawa o 25%.  

Warto również zwrócić uwagę na fakt, że dodatek włókien może przyśpieszyć osiąganie 

wysokiej wytrzymałości wczesnej dla materiałów, w szczególności widoczne jest to dla 1 i 5% 

dodatku włókna szklanego. Właściwość ta jest pożądana w wielu aplikacjach budowlanych, gdzie 

istotny jest czas oddania obiektu do użytku, w tym po wykonanych naprawach np. płyty lotnisk. 
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Rysunek 7.2. Wytrzymałość na ściskanie - kompozyty z włóknem szklanym, badania po 7, 14 i 28 dniach 

Przeprowadzone badania na kompozytach z włóknami węglowymi zostały zestawione 

na rys. 7.3. Rezultaty pokazują przyrost wytrzymałości na ściskanie dla każdego rodzaju próbek wraz 

z czasem. Po 28 dniach zostają osiągnięte najlepsze rezultaty. 

Najlepsze rezultaty osiągnięto dla 2% dodatku włókna węglowego. W porównaniu 

do materiału matrycy nastąpiła poprawa o 56,5%, niewiele niższe wartości uzyskano dla dodatku 1%, 

w tym przypadku nastąpiła poprawa o 51,3%. Należy również zwrócić uwagę na wysokie właściwości 

wytrzymałościowe kompozytów po 7 dniach. 

 
Rysunek 7.3. Wytrzymałość na ściskanie - kompozyty z włóknem węglowym, badania po 7, 14 i 28 dniach 
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Zestawienie rezultatów uzyskanych dla poszczególnych kompozytów w zakresie 

wytrzymałości na ściskanie przedstawiono na rys. 7.4. Znaczącą poprawę uzyskano dla wszystkich 

rodzajów włókien niezależnie od ich dodatku. Najwyższe wartości zanotowano dla próbek z włóknem 

węglowym z dodatkiem odpowiednio 2% i 1%. Dodatek włókien naturalnych – kokosowych w ilości 

2% wzmocnił matrycę geopolimerową w podobny sposób, jak dodatek włókien szklanych w ilości 

2 i 5%.  

 
Rysunek 7.4. Wytrzymałość na ściskanie - badane kompozyty geopolimerowe po 28 dniach 

Szczegółowe zestawienie wartości wytrzymałości na ściskanie podanych na wykresach 

zostało zebrane w tabeli 7.1. 

Tabela 7.1. Wytrzymałość na ściskanie - badane kompozyty geopolimerowe po 7, 14 i 28 dniach 

 
0 K 1% E 1% C 1% K 2% E 2% C 2% K 5% E 5% 

7 dni 

Wytrzymałość na 
ściskanie [MPa] 

17,7 22,7 29,2 29,7 21,8 21,2 29,4 20,2 28,8 

Odchylenie 
standardowe 

5,8 8,0 3,1 5,3 3,9 3,5 2,7 4,2 7,5 

14 dni 

Wytrzymałość na 
ściskanie [MPa] 

22,5 29,4 29,0 29,8 32,1 27,4 33,6 22,8 30,5 

Odchylenie 
standardowe 

2,0 9,4 7,2 4,5 6,1 6,2 6,1 3,4 6,1 

28 dni 

Wytrzymałość na 
ściskanie [MPa] 

23,3 29,8 29,1 35,3 33,4 34,3 36,5 30,6 34,5 

Odchylenie 
standardowe 

4,4 6,1 2,6 6,9 5,1 2,8 4,8 3,9 3,0 

Uzyskane rezultaty w zakresie badań dotyczących wytrzymałości na ściskanie pokazują 

pozytywny wpływ dodatku włókien i znaczący wzrost wytrzymałości. 
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7.2. Badania wytrzymałości na zginanie 

Badania wytrzymałości na zginanie były prowadzone zgodnie z normą PN-EN 12390-5:2011: 

Badania betonu - część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań na uniwersalnej maszynie 

wytrzymałościowej Instron typ 4465 oraz na urządzeniu Matest na próbkach sześciennych 50 x 50 

x 200 mm, przechowywanych w temperaturze otoczenia przez 7, 14 i 28 dni. Badania każdego 

kompozytu przeprowadzona na 5 próbkach. Zgodnie z wymaganiami normy przed przystąpieniem do 

testu próbki zostały wyczyszczone tak, aby wałki stykały się bezpośrednio z próbką. Próbki zostały 

wycentrowane, a oś podłużna każdej z próbki znajdowała się pod kątem prostym do osi podłużnej 

górnych i dolnych wałków. Przyjęty kierunek obciążenia był prostopadły do kierunku formowania 

próbki [220]. Przyjęto prędkość obciążania 0,05 MPa/s. Siła startowa obciążenia wynosiła 0,001 kN, 

obciążenie zwiększano w sposób ciągły, do momentu uzyskania maksymalnej wartości. Przyjęto 

centryczny sposób obciążenia próbek (tzw. zginanie trójpunktowe). Zastosowany rozstaw dolnych 

wałków l = 150 mm. Wytrzymałość wyznaczano według programu urządzenia, z zastosowaniem 

następującego wzoru:  

 (7.2) 

gdzie: 

fcl [MPa] - wytrzymałość na zginanie  

F [N] - maksymalne obciążenie  

l [mm] - rozstawienie wałków 

d1, d2 [mm] - wymiary poprzecznego przekroju próbki 

Zabezpieczenie urządzenia ustawiono na 30%. Próby przeprowadzono na normach 

dotyczących badani betonów, ze względu na podobny charakter materiału i możliwość zastosowań. 

Obecnie nie zostały opracowane normy dedykowane dla badań materiałów geopolimerowych. 

Przeprowadzone badania na kompozytach z włóknami kokosowymi zostały zestawione 

na rys. 7.5. Poprawa wytrzymałości na zginanie nastąpiła tylko dla 2% dodatku włókien kokosowych. 

W stosunku do materiału matrycy nastąpiła poprawa o 5,4%. W przypadku dodatku 1 i 5% 

wytrzymałość na zginanie uległa pogorszeniu w stosunku do materiału osnowy geopolimerowe. 

Podobnie jak w przypadku wytrzymałości na ściskanie, również i dla wytrzymałości dla na zginanie 

mamy do czynienia ze stabilizacją właściwości materiałów w czasie. Po 28 dniach następuje 

zwiększenie powtarzalności wyników w czasie (zmniejszenie odchylenia standardowego). 

 Warto również zwrócić uwagę, że rezultaty po 28 dniach dla wybranych próbek tj. materiału 

osnowy oraz kompozytu z 2% dodatkiem włókien uległy pogorszeniu, zmiana ta jednak jest niewielka 

i mieści się w granicy błędu statystycznego. 
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Rysunek 7.5. Wytrzymałość na zginanie - kompozyty z włóknem kokosowym, badania po 7, 14 i 28 dniach 

Przeprowadzone badania na kompozytach z włóknami szklanymi zostały zestawione 

na rys. 7.6. Rezultaty pokazują przyrost wytrzymałości na zginanie dla każdego rodzaju próbek wraz 

z czasem. Po 28 dniach zostają osiągnięte najlepsze rezultaty. Poprawa wytrzymałości na zginanie 

nastąpiła tylko dla 1% dodatku włókien kokosowych. W stosunku do materiału matrycy nastąpiła 

poprawa o 4,5%. W przypadku dodatku 1% osiągnięto tożsamą wartość z materiałem osnowy 

geopolimerowe, zaś dla dodatku 5% wytrzymałość na zginanie uległa pogorszeniu. Warto zwrócić 

uwagę na wyrównane wartości dla kompozytów z różną ilości włókien szklanych po 28 dniach, 

występujące różnice są w granicach błędu statystycznego. 

 
Rysunek 7.6. Wytrzymałość na zginanie - kompozyty z włóknem szklanym, badania po 7, 14 i 28 dniach 
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Przeprowadzone badania na kompozytach z włóknami węglowymi zostały zestawione 

na rys. 7.7. Rezultaty pokazują przyrost wytrzymałości na zginanie dla każdego rodzaju próbek wraz 

z czasem. Po 28 dniach zostają osiągnięte najlepsze rezultaty. Dla włókien węglowych nastąpiła 

zdecydowana poprawa wytrzymałości na zginanie. W przypadku dodatku 1% wytrzymałość 

na zginanie wzrosła o 62,4% w stosunku do materiału osnowy geopolimerowe, zaś dla dodatku 2% 

włókien szklanych, aż o 115,6%. Warto również zwrócić uwagę na wysokie wartości wytrzymałości 

na zginanie dla tych kompozytów osiągane już po 7 dniach. 

 
Rysunek 7.7. Wytrzymałość na zginanie - kompozyty z włóknem węglowym, badania po 7, 14 i 28 dniach 

Zestawienie rezultatów uzyskanych dla poszczególnych kompozytów w zakresie 

wytrzymałości na zginanie przedstawiono na rys. 7.8. Znacząca poprawa właściwości kompozytów 

jest widoczna w zakresie dodatku włókien węglowych w ilości 1 i 2%. Niewielki przyrost 

wytrzymałości na zginanie jest widoczny również dla 1% dodatku włókien szklanych i 2% dodatku 

włókien kokosowych. W pozostałych przypadkach kompozyty uzyskały wartości wytrzymałości 

na zginanie takie same lub niższe niż materiał osnowy geopolimerowej. 
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Rysunek 7.8. Wytrzymałość na zginanie - badane kompozyty geopolimerowe po 28 dniach 

Szczegółowe zestawienie wartości wytrzymałości na zginanie podanych na wykresach zostało 

zebrane w tabeli 7.2. 

Tabela 7.2. Wytrzymałość na zginanie - badane kompozyty geopolimerowe po 7, 14 i 28 dniach 

 
0 K 1% E 1% C 1% K 2% E 2% C 2% K 5% E 5% 

7 dni 

Wytrzymałość na 
zginanie [MPa] 

5,2 4,8 6,2 8,9 6,1 5,5 9,6 4,4 5,7 

Odchylenie 
standardowe 

0,5 0,4 0,5 2,2 1,2 0,7 0,9 0,8 1,0 

14 dni 

Wytrzymałość na 
zginanie [MPa] 

5,0 5,3 6,4 9,4 6,6 5,6 11,4 4,3 5,6 

Odchylenie 
standardowe 

0,7 1,0 0,6 3,3 0,2 0,6 3,4 0,3 0,7 

28 dni 

Wytrzymałość na 
zginanie [MPa] 

6,2 5,3 6,4 10,0 6,5 6,2 13,3 4,4 6,0 

Odchylenie 
standardowe 

0,6 0,4 1,0 1,0 0,3 0,5 3,9 0,7 0,7 

Na rys. 7.9., rys. 7.10., rys. 7.11. i rys. 7.12 przedstawiono wykresy w układzie siła – 

przemieszczenie, dla wybranej próbki z kompozytów z 1 i 2% dodatkiem włókna. Korzystając z tego 

rodzaju wykresów, możliwa jest obserwacja charakteru przełomów. Na wykresach nie 

zaobserwowano zmiany charakteru przełomów z kruchego na ciągliwy. Zachowanie kompozytów 

z dodatkiem włókien, jest podobne do zachowania materiału samej osnowy, gdzie zachodzi 

pęknięcie kruche. 
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Rysunek 7.9. Wykres siła - przemieszczenie dla próby zginania dla osnowy geopolimerowej bez dodatku włókien 

 
a) 

 
b) 

Rysunek 7.10. Wykres siła - przemieszczenie dla próby zginania dla kompozytu z dodatkiem a) 1% włókien kokosowych, b) 

2% włókien kokosowych 

 
a) 

 
b) 

Rysunek 7.11. Wykres siła - przemieszczenie dla próby zginania dla kompozytu z dodatkiem a) 1% włókien szklanych, b) 2% 

włókien szklanych 



86 
 

 
a) 

 
b) 

Rysunek 7.12. Wykres siła - przemieszczenie dla próby zginania dla kompozytu z dodatkiem a) 1% włókien węglowych, b) 2% 

włókien węglowych 

Uzyskane rezultaty w zakresie badań dotyczących wytrzymałości na zginanie pokazują 

pozytywny wpływ dodatku włókien węglowych w ilości 1 i 2%, 1% dodatku włókien szklanych i 2% 

dodatku włókien kokosowych na wartość wytrzymałości na zginanie. W przypadku pozostałych 

dodatków wartość ta nie ulega zmianie lub następuje jej pogorszenie. Na przebadanych próbkach nie 

stwierdzono zmiany charakteru pęknięcia z kruchego na ciągliwy. 
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8. Badania dodatkowe – mikrostruktury i morfologii przełomów 

kompozytów 

Morfologia próbek była analizowana na materiale pozostałym po badaniach 

wytrzymałościowych, zarówno po testach wytrzymałości na ściskanie, jak i wytrzymałości 

na zginanie. Do badań użyto mikroskopu skaningowego JEOL JSM-820. Próbki zostały wcześniej 

odpowiednio przygotowane. Niewielkie ilości materiałów wysuszono do stałej masy, a następnie 

umieszczono na podłożu węglowym, zapewniającym odprowadzenie ładunku z próbki. Materiały 

napylono cienką warstwą złota przy użyciu napylarki JEOL JEE-4X. Obserwacje prowadzono 

na różnych powiększeniach (50 – 2 000 x). Poniżej zaprezentowano wybrane zdjęcia. 

8.1. Kompozyty geopolimerowe wzmacniane włóknami naturalnymi - 

kokosowymi 

Analiza SEM, prowadzona w dużym powiększeniu pokazała strukturę włókna kokosowego, 

które ma budowę typową dla większości włókien naturalnych tj. posiada chropowatą strukturę 

osłony włókna (rys. 8.1.). 

 
Rysunek 8.1. Obraz SEM: Struktura włókna kokosowego w osnowie geopolimerowej 

Obserwacje przełomu pokazały również, że materiał osnowy nie zawsze jest w pełni 

koherentny z włóknami. Możliwe jest zaobserwowanie na wybranych obrazach (rys. 8.2. i rys. 8.3) 

nieciągłości pomiędzy włóknem i osnową geopolimerową. Widoczne są szczeliny, które mogą  

niekorzystnie wpływać na właściwości mechaniczne kompozytów. 
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Rysunek 8.2. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem włókien kokosowych – koherencja włókna 

z osnową 

 
Rysunek 8.3. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem włókien kokosowych – koherencja włókna 

z osnową 

Dla wybranego obrazu przeprowadzono również EDS w dwóch punktach - dla włókna oraz 

dla osnowy (rys. 8.4.). 
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Rysunek 8.4. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem włókien kokosowych 

Analiza EDS przeprowadzona w punkcie 2 dotyczyła materiału osnowy geopolimerowej 

(rys. 8.5). Otrzymane rezultaty pokazują skład typowy dla otrzymanego geopolimeru, w tym dużą 

ilość krzemu i aluminium. 

 
Rysunek 8.5. Analiza EDS: Analiza składu chemicznego dla punktu 2. oznaczonego na rys. 8.4. 

Obserwacje mikrostruktury pokazały potencjalne problemy, jakie mogą występować 

w kompozycie: brak koherencji osnowa - włókno. W tym przypadku możliwe jest zastanowienie się 

nad zasadnością obróbki wstępnej włókna poprzez moczenie w wodze lub odpowiedzniej zasadzie 

o niskim stężeniu molowym, przed jego aplikacją w kompozycie, co może poprawić ciągłość 

materiału. 
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8.2. Kompozyty geopolimerowe wzmacniane włóknami szklanymi 

Analiza SEM, prowadzona w dużym powiększeniu pokazała powierzchniową strukturę 

włókna szklanego, mającego gładką powierzchnię i stałe wymiary (rys. 8.6.). Włókno szklane jest 

włóknem chemicznym, cechującym się powtarzalnością, w przeciwieństwie do włókien naturalnych 

tj. włókno kokosowe, którego poszczególne włókna mogą znacząco różnić się wymiarami i strukturą 

(rys. 8.1.). 

 
Rysunek 8.6. Obraz SEM: Struktura włókna szklanego w osnowie geopolimerowej 

W kompozycie obserwacje SEM nie pokazały problemów z koherencją osnowa–włókno 

(rys. 1.12) [174]. Prowadzone obserwacje w mniejszych powiększeniach pokazały aglomeracje 

włókien, pojawiające się w kompozycie (rys. 8.7). 
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Rysunek 8.7. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem włókien szklanych 

Występowanie aglomeracji włókien może być związane ze zbyt krótkim czasem mieszania. 

Ze względu na stosowany proces produkcyjny włókna chemiczne, w tym włókno szklane, bardzo 

często ma postać kilku pasm włókna połączonych razem. W tym przypadku wskazane jest 

zastosowanie dłuższego czasu mieszania, niż w przypadku włókien naturalnych czy innych włókien 

produkowanych z zastosowaniem odmiennych technologii tj. włókna stalowe.  

8.3. Kompozyty geopolimerowe wzmacniane włóknami węglowymi 

Włókno węglowe (rys. 8.8), posiada, podobnie jak włókno szklane (rys. 8.6.), gładką 

powierzchnię i stałe wymiary. Cechuje się ono powtarzalnością wymiarową, w przeciwieństwie 

do włókien naturalnych tj. włókno kokosowe (rys. 8.1.). 

Obserwacje SEM kompozytów z włóknami węglowymi nie ujawniły problemów z koherencją 

osnowa–włókno (rys. 8.8.), podobnie jak w przypadku włókien szklanych. W przeprowadzonych 

obserwacjach włókna były ściśle związane z materiałem osnowy. Pomiędzy układem włókno–osnowa 

nie zaobserwowano przerw lub pęknięć, nawet w obserwacjach pod dużym powiększeniem 

(rys. 8.11). 
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Rysunek 8.8. Obraz SEM: Struktura włókna węglowego w osnowie geopolimerowej 

 W kompozytach z włóknami węglowymi zaobserwowano, podobnie jak w przypadku 

kompozytów z włóknami szklanymi (rys. 8.7), aglomeracje włókien pojawiające się w kompozycie 

(rys. 8.9). Podobnie jak w przypadku włókien szklanych zjawisko to może mieć związek z technologia 

produkcji włókien. 

 
Rysunek 8.9. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem włókien węglowych 

W kompozytach z dodatkiem włókna węglowego udało się zaobserwować zjawiska związane 

z rozprzestrzenianiem się pęknięć w materiale (rys. 8.10). Włókna dodane do osnowy 
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geopolimerowej w znaczący sposób hamują ich rozwój, co opóźnia mechanizm zniszczenia 

w materiale. 

 
Rysunek 8.10. Obraz SEM: Kompozyt na osnowie geopolimerowej z dodatkiem włókien węglowych, na zdjęciu widoczne 

są przestrzenie po włóknach węglowych 

 Dodatkowo przeprowadzono analizę EDS dla włókna oraz dla materiału osnowy (rys. 8.11.). 

 
Rysunek 8.11. Obraz SEM: Struktura włókna węglowego w osnowie geopolimerowej 

Analiza EDS przeprowadzona w punkcie 1 dotyczyła materiału włókna pokrytego 

geopolimerem (rys. 8.12).  
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Rysunek 8.12. Analiza EDS: Analiza składu chemicznego dla punktu 1. oznaczonego na rys. 8.11. 

Analiza EDS przeprowadzona w punkcie 2 dotyczyła materiału osnowy geopolimerowej 

(rys. 8.13). Otrzymane rezultaty pokazują skład podobny jak dla punktu 1.  

 
Rysunek 8.13. Analiza EDS: Analiza składu chemicznego dla punktu 2. oznaczonego na rys. 8.11. 

Otrzymane rezultaty w punktach 1 i 2 (rys. 8.12. i 8.13.) są zbliżone.  
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9. Ocena możliwości zastosowania projektowanych kompozytów 

jako materiału konstrukcyjnego przyjaznego dla środowiska  

9.1. Porównanie rezultatów badań własnych z danymi z literatury 

dotyczącymi kompozytów geopolimerowych 

Rezultaty przeprowadzonych badań właściwości mechanicznych dla kompozytów zestawiono 

w tabeli 9.1. Tabela obejmuje zestawienie wyników wytrzymałości na ściskanie oraz na zginanie 

po 28 dniach. 

Tabela 9.1. Zestawienie rezultatów badań kompozytów - wytrzymałości na ściskanie i na zginanie po 28 dniach 

Oznaczenie Wytrzymałość 
na ściskanie  

% poprawy w stosunku 
do materiału osnowy 

Wytrzymałość 
na zginanie 

% poprawy/ pogorszenia właściwości 
w stosunku do materiału osnowy 

0 23,3 ± 4,4 --- 6,2 ± 0,6 --- 

K 1% 29,8 ± 6,1 27,7 5,3 ± 0,4 -13,2 

E 1% 29,1 ± 2,6 25,0 6,5 ± 1,0 4,5 

C 1% 35,3 ± 6,9 51,2 10,0 ± 1,0 62,4 

K 2% 33,4 ± 5,1 43,3 6,5 ± 0,3 5,4 

E 2% 34,3 ± 2,8 47,1 6,2 ± 0,5 0,0 

C 2% 36,5 ± 4,8 56,5 13,3 ± 3,9 115,6 

K 5% 30,6 ± 3,9 31,5 4,4 ± 0,7 -27,7 

E 5% 34,5 ± 3,0 47,8 6,0 ± 0,7 -1,9 

Badania pokazały wzrost wytrzymałości na ściskanie dla kompozytów z włóknami – poprawę 

właściwości pomiędzy 25,0% a 56,5% w zależności od rodzaju i ilości dodanego włókna. 

Dla wytrzymałości na zginanie wyraźny wzrost wartości wytrzymałości jest widoczny 

dla kompozytów z udziałem włókien węglowych w ilości 1 i 2% (62,4% i 115,6%). Niewielki wzrost 

wytrzymałości na zginanie nastąpił również dla 1% dodatku włókien szklanych (4,5%) i 2% dodatku 

włókien kokosowych (5,4%). Dla 2% dodatku włókien szklanych wartość wytrzymałości na zginanie 

nie uległa zmianie w porównaniu z wartością uzyskaną dla materiału matrycy. Dla pozostałych 

dodatków włókien tj. 5% włókien szklanych oraz 1 i 5% włókien kokosowych wartości wytrzymałości 

na zginanie uległy pogorszeniu – spadek pomiędzy 1,9% a 27,7%. 

Porównując uzyskane rezultaty z innymi badaniami przeprowadzonymi z wykorzystaniem 

tych samych włókien, warto zauważyć, że w przypadku włókien kokosowych, otrzymane rezultaty są 

częściowo zgodne z wcześniejszymi pracami badawczymi [5, 68-70]. Według przeglądu literatury 

najkorzystniejszym dodatkiem ze względu na właściwości mechaniczne jest dodatek 0,5–1% 

wagowego. Badania własne nie potwierdziły tej proporcji. Najkorzystniejsze wyniki uzyskano dla 2% 

wagowych włókna, dla niższych wartości uzyskiwano gorsze wyniki zarówno wytrzymałości 

na zginanie, jak i na ściskanie. Przy czym badania z zawartością powyżej 1% wagowego włókna 

kokosowego nie były do tej pory opisywane w dostępnej literaturze [5, 68-70]. 

Wcześniej prowadzone prace badawcze pokazują, że dodatek włókien kokosowych może 

poprawiać wytrzymałość na ściskanie pomiędzy 8,2% a 26,5%. W przeprowadzonych badaniach 

udało się uzyskać poprawę właściwości materiału matrycy pomiędzy 27,7% a 43,3%, co jest 

wynikiem nawet wyższym niż opisywany w literaturze. Warto przy tym zwrócić uwagę, że uzyskana 

wartość dla matrycy była porównywalna z innymi wartościami, których wytrzymałości na ściskanie 
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były pomiędzy 5,7 MPa a 80,7 MPa. W przypadku skrajnych wartości należy zauważyć, że dla 

otrzymanej wartości wytrzymałości na ściskanie 5,7 MPa [70] zasadniczym celem badania nie było 

otrzymanie geopolimerów o wysokich wytrzymałościach, ale możliwość utylizacji odpadów 

w materiale geopolimerowym. W prowadzonych pracach badawczych w ramach rozprawy również 

uzyskanie wysokich wartości wytrzymałości na ściskanie matrycy nie było celem badań, dlatego 

zdecydowano się na matrycę opartą na geopolimerze bez dodatku kruszywa, co pozwoliło 

na wyeliminowanie dodatkowego czynnika, który mógłby potencjalnie wpływać na rezultaty prac 

badawczych. Dodatkowo zdecydowano się na zastosowanie roztworu o niskim stężeniu molowym – 

8M, w celu uniknięcia problemów z roztwarzaniem włókien [170]. Należy przy tym zaznaczyć, 

że prace źródłowe wskazują, iż wytrzymałość na ściskanie geopolimerów wzrasta wraz ze wzrostem 

stężenia molowego roztworu alkalicznego oraz temperatury zastosowanej w procesie wytwarzania 

geopolimeru [1], chociaż należy zaznaczyć, że po przekroczeniu pewnych stężeń wartość ta może 

spadać [176], a proces geopolimeryzacji w zbyt wysokich stężeniach może nie przebiegać 

prawidłowe, w wyniku czego otrzymany zostanie materiał aktywowany alkalicznie posiadający 

dwuwymiarową sieć przestrzenną [8].  

Badania wytrzymałości na zginanie przedstawione w literaturze pokazują różne zachowania 

kompozytów w przypadku tej właściwości. Nie zawsze ulega ona poprawie. W przypadkach, gdy 

nastąpiło jej zwiększenie poprawa ta była niewielka o 2,7% w porównaniu z materiałem matrycy 

[68]. Badania własne potwierdziły takie zachowanie kompozytów z włóknami kokosowymi. 

W przypadku włókien szklanych najczęściej podawane optymalne wartości dodatków 

wagowych dla włókien szklanych wynoszą pomiędzy 0,5 a 1%. Przeprowadzone prace badawcze 

potwierdzają, że dodatek 1% korzystnie wpływa zarówno na wytrzymałość na ściskanie, 

jak i na zginanie kompozytów. W przypadku wyższych dodatków następowała poprawa 

wytrzymałości na ściskanie, jednak przy pogorszeniu wytrzymałości na zginanie. Porównanie 

z wybranymi badaniami włókna szklane. 

Wcześniejsze prace badawcze wskazują, że w przypadku wytrzymałości na ściskanie 

następowała poprawa właściwości mechanicznych pomiędzy 6,4 a 16,6% [171-173, 176]. 

Przeprowadzone wyniki badań własnych pokazały poprawę tej właściwości i pomiędzy 25 a 47,8%. 

Była ona więc wyższa niż w literaturze. W przypadku wytrzymałości na zginanie źródła literaturowe 

podają uzyskane wartości poprawy tej właściwości pomiędzy 16,4 a 33,8% [129, 171-173, 176]. 

W przeprowadzonych badaniach udało się uzyskać tylko niewielką poprawę wytrzymałości 

na zginanie – 4,5%.  

Rezultaty uzyskane dla kompozytów z włóknem węglowym są zgodne z danymi źródłowymi, 

przy czym we wcześniejszych pracach stosowano bardzo różne dodatki włókien węglowych od 1% 

do nawet 10% w przypadku zastosowania mikrowłókien [129, 194]. W prowadzonych badaniach 

udało się dodatek włókien węglowych wprowadzić w ilości 1 i 2%. Zrezygnowano z badań z włóknami 

węglowymi w ilości 5% ze względu na problemy z urabialnością mieszanki. Uzyskiwane wartości 

poprawy właściwości mechanicznych zbliżone są zarówno w zakresie wytrzymałości na ściskanie, 

jak i na zginanie do danych znanych z literatury przedmiotu [129, 194]. 

9.2. Porównanie właściwości uzyskanych kompozytów z tradycyjnymi 

materiałami budowlanymi 

Wartości uzyskanych właściwości i mechanicznych są możliwe do odniesienia do 

tradycyjnych materiałów budowlanych. Wartość otrzymaną dla matrycy geopolimerowej można 
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porównać do właściwości najpopularniejszych betonów określanych jako C16/20 (dawne oznaczenie: 

B20). Zgodnie z wymaganiami nomy betony C16/20 powinny otrzymywać dla kostek kubicznych, 

rezultaty wytrzymałości na ściskanie 20 MPa [219]. Z deklaracji producentów wynika, że tego rodzaju 

beton powinna cechować wytrzymałość na zginanie powyżej 4 MPa [220]. 

Beton C16/20 jest obecnie najczęściej stosowanym rodzajem betonu, o najbardziej 

uniwersalnych zastosowniach. Znalazł on szerokie zastosowania budowlane i może być stosowany 

praktycznie na każdym etapie budowania domu, zarówno od wylewania stop fundamentowych, płyt 

fundamentowych czy samych fundamentów, jak i do różnego rodzaju podbudów, ścian, słupów, 

nadproży, tarasów, schodów, stropów i in. Wykorzystywany jest zarówno w zastosowaniach 

wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym do zalewania i osadzania słupków ogrodzeniowych oraz 

wykonywania drobnych elementów betonowych oraz małej architektury. W tych wszystkich 

zastosowaniach może on zostać zastąpiony materiałem geopolimerowym, przy czym jednym 

z głównych problemów zastosowania materiałów geopolimerowych w praktyce jest brak 

odpowiednich norm dla tych materiałów [1]. 

Dodatkowo, dodatek włókien dla wszystkich kompozytów podniósł ich wytrzymałość 

na ściskanie do klas wyższych tj. C20/25 (dawne oznaczenie: B25) i 30 MPa C25/30 (dawne 

oznaczenie: B30). Warto w szczególności zwrócić uwagę na kompozyty zawierające 2% włókien 

kokosowych, 2 i 5% włókien szklanych oraz 1 i 2% włókien węglowych, które spełniają wymagania 

dla klasy C25/30 (dawne oznaczenie: B30) tj. wytrzymałość na ściskanie 30 MPa i wytrzymałość na 

zginanie 6 MPa [221, 223]. Tego rodzaju betony znajdują zastosowania w podobnych obszarach jak 

wcześniej opisywane betony C16/20, a ponadto są stosowane na: drogi rowerowe, chodniki, drogi 

leśne i elementy obiektów sportowych. 

Warto również zwrócić uwagę, że kompozyty z włóknami węglowymi spełniają wymogi tzw. 

betonów architektonicznych, tj. wytrzymałość na ściskanie 35 MPa oraz wytrzymałość na zginanie 

8 MPa [224], co umożliwia ich zastosowanie na skomplikowane elementy przestrzenne. 

Obecnie ważnym kierunkiem rozwoju jest tworzenie nowych materiałów z myślą 

o środowisku naturalnym. Istnieje znaczące zapotrzebowanie na rynku na materiały ekologiczne, 

a w szczególności na materiały bazujące na surowcach odnawialnych. W ostatnich latach coraz 

częściej podkreśla się konieczność przejścia w gospodarce europejskiej na tzw. gospodarkę o obiegu 

zamkniętym. Coraz większego znaczenia nabiera racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi oraz 

wykorzystanie materiałów odpadowych. Rosnąca świadomość ekologiczna społeczeństwa, w tym 

świadomość konieczności opierania gospodarki na zrównoważonym rozwoju sprawia, że coraz 

częściej poruszana jest kwestia wpływu na środowisko. Jedną z branż, mających znaczący wpływ na 

generowanie odpadów oraz zanieczyszczeń, jest budownictwo [1, 4].  Obecna stosowana 

technologia wytwarzania cementu portlandzkiego, odziedziczona po XX wieku, ma wiele wad 

i stanowi znaczące obciążenie dla środowiska, w szczególności do jej negatywnych aspektów należy 

zaliczyć [6]:  bardzo wysokie zużycie energii, zużycie dużej ilości zasobów naturalnych, znaczące 

zanieczyszczenie środowiska, w tym bardzo wysoka emisja CO2 oraz wysoko toksycznych tlenków 

azotu, a także kwestionowana w wielu artykułach naukowych trwałość materiału. Proces ten trudno 

zakwalifikować do technologii, sprzyjających rozwojowi gospodarki opartej na idei zrównoważonego 

rozwoju. Najbardziej obiecującymi alternatywnymi rozwiązaniami są technologie oparte 

na materiałach wytwarzanych w procesie alkalicznej aktywacji i geopolimeryzacji [1, 6]. Technologie 

te mają znacznie niższy ślad węglowy, niż tradycyjne materiały budowlane. Szacuje się, że przy 

produkcji jednej tony klasycznego cementu do atmosfery przedostaje się tona dwutlenku węgla. 

Podczas syntezy geopolimerów wydziela się 6 razy mniej CO2, niż przy wytwarzaniu cementu 
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portlandzkiego [1]. Dodatkowo wytwarzanie geopolimerów możliwe jest w oparciu o tzw. surowce 

(minerały) antropogeniczne, przykładowo żużle i popioły. Materiał opracowany w ramach projektu 

umożliwi budowanie trwałych i niedrogich konstrukcji przy użyciu materiałów budowlanych 

o mniejszym wpływie na środowisko niż dotychczas stosowane. 

Nowoczesne kompozyty, oparte na geopolimerach, pozwalają ograniczać emisję substancji 

szkodliwych dla środowiska i jednocześnie oszczędzać zasoby naturalne. Kompozyty geopolimerowe, 

w szczególności ze zbrojeniami z włókien naturalnych, wpisują się w politykę zrównoważonego 

rozwoju, która obecnie stanowi wytyczną dla towrzenia norm prawnych w wielu krajach w Europie 

i na świecie [1]. 
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10. Kierunki dalszych badań 

Obszar badań nad geopolimerami wzmocnionymi włóknami, w szczególności włóknami 

krótkimi, napotyka na wiele wyzwań [207].  Niektóre z nich związane są z samym materiałem 

geopolimerowym, inne z prawidłowym funkcjonowaniem układu włókno – osnowa.  

Jednym z najważniejszych wyzwań badawczych związanym z właściwościami matrycy 

geopolimerowej, nad którymi obecnie pracują liczne ośrodki, jest zmienna jakość i skład popiołu 

lotnego. Powoduje to nie tylko problem z porównaniami wyników badań pomiędzy poszczególnymi 

ośrodkami, ale przede wszystkim problem z wdrożeniem geopolimerów, bazujących na surowcach 

wtórnych w praktyce. Jedną z możliwości rozwiązania tego problemu jest możliwość oparcia 

produkcji geopolimerów o metakaolin. Zostają wtedy jednak utracone ważne korzyści 

środowiskowe, w postaci możliwości zagospodarowania odpadów antropogenicznych. Traktując 

problem nieco szerzej, warto zwrócić uwagę, że istnieje również możliwość rozwijania materiałów 

geopolimerowych w oparciu o inne rodzaje odpadów. Badania w tym zakresie prowadzono m.in. 

z wykorzystaniem odpadów po wydobyciu węgla, w szczególności tzw. skały płonnej oraz różnych 

odpadów kopalnianych z wydobycia rud metali [225]. Wśród badanych znalazły się w szczególności 

następujące materiały [225]: odpady z przetwórstwa rudy żelaza, odpady z wydobycia 

i przetwórstwa rudy miedzi, odpady z przetwórstwa rudy wolframu, odpady z procesu przetwórstwa 

rudy chromitowej, odpady z przetwórstwa rudy wanadu, tzw. czerwony szlam jako produkt uboczny, 

powstający podczas produkcji aluminium w procesie Bayera, a także odpady z wydobycia złota czy 

fosforu. Z punktu widzenia polskiej gospodarki szczególnie interesujące jest zagospodarowanie skały 

płonnej jako potencjalnego surowca do produkcji geopolimerów. Obecnie te odpady wydobywcze 

stanowią istotny problem środowiskowy. Szacuje się, że odpady wydobywcze powstające w wyniku 

poszukiwania i pozyskiwania kopalin stanowią około 60% odpadów przemysłowych powstających 

w Polsce [226]. Potencjalną przydatność tych odpadów do produkcji geopolimerów potwierdza ich 

skład pierwiastkowy i mineralny. Głównymi składnikami skały płonnej są illit, kwarc i kaolinit, które 

zawierają dużą ilość tlenku krzemu i tlenku aluminium. Ich skład chemiczny sprawia, że potencjalnie 

są on dobrym surowcem w procesie geopolimeryzacji. 

Kolejnym wyzwaniem badawczym związanym z samym materiałem geopolimerowym jest 

brak długoterminowych danych, dotyczących trwałości materiału oraz brak odpowiednich norm 

określających możliwości jego zastosowań. Należy przy tym zaznaczyć, że trwałość tradycyjnych 

materiałów budowlanych również jest kwestionowana przez wiele prac naukowych [6]. 

Przewidywania teoretyczne pokazują długoterminową przydatność materiałów geopolimerowych 

[8], jednak brakuje badań potwierdzających w praktyce te wyliczenia. Przygotowanie 

i przeprowadzenie takich badań dla poszczególnych materiałów jest niezbędne do ich wdrożenia do 

praktyki gospodarczej. Z brakiem tego rodzaju badań związany jest również brak norm dla 

materiałów geopolimerowych, obecnie większość badań prowadzona jest zgodnie z normami dla 

betonów. Takie badania są wystarczające dla celów naukowych, jednak nie pozwalają 

na zastosowania rynkowe materiałów, w celach które wymagają uzyskania aprobat budowlanych 

i dopuszczeni do sprzedaży na rynku. Warto przy tym wspomnieć, że nadal jest brak powszechnej 

znajomości geopolimerów poza kręgami akademickimi. 

Wyzwaniem badawczym jest również optymalizacja procesu produkcji tych materiałów. 

W tym aspekcie warto wspomnieć o wyeliminowaniu podwyższeonej temperatury wygrzewania 
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geopolimerów i możliwości opracowania materiałów geopolimerowych utwardzanych 

w temperaturze otoczenia. Takie prace badawcze podejmowane są w rożnych ośrodkach 

badawczych, jednak nie zawsze pozwalają na uzyskanie materiałów o zadowalających 

właściwościach mechanicznych [44, 117]. Drugim z rozwiązań pozwalających na obniżenie ceny 

materiałów, a przy tym poprawienia bezpieczeństwa ich wytwarzania jest zastąpienie używanych 

przy prcesie geopolimeryzacji związków zasadowych kwasami. Obecnie prace w tym zakresie 

prowadzone są w kilku ośrodkach na świecie, przy czym najlepsze rezultaty uzyskiwane są w Chinach 

[202].  

Istnieją również specyficzne zagadnienia badawcze wymagające dalszej pracy dotyczące 

kompozytów geopolimerowych z udziałem włókien. Należy zauważyć, że wiele rodzajów włókien 

jeszcze nie zostało przebadanych w kontekście możliwości zastosowania ich w tego rodzaju 

kompozytach. W szczególności na uwagę zasługują włókna naturalne, ze względu na potencjalne 

korzyści dla środowiska. W tym aspekcie oddzielnych badań wymagają możliwości obróbki wstępnej 

takich włókien i zapewnienia ich lepszej spójności z materiałem osnowy. Warto również zaznaczyć, 

że niezbędne jest prowadzenie bardziej kompleksowych i zaawansowanych prac badawczych w tym 

zakresie, ponieważ w przypadku wielu włókien zostały przeprowadzone jedynie badania wstępne 

na niewielkiej ilości próbek, które nie znalazły dalszej kontynuacji.  

Odrębnym problemem badawczym jest wreszcie brak ustalonych wydajnych metodologii, 

tj. projektowania eksperymentów (DoE) lub modelowanie mikromechaniczne dla kompozytów 

geopolimerowych [207]. W szczególności warto wspomnieć, że zagadnienie rozwoju kompozytów 

geopolimerowych należy do niezwykle złożonych, ze względu na dużą ilość występujących zmiennych 

tj. skład surowca, fizyczne i chemiczne właściwości włókien, sposób wytwarzania. Narzędzia, które są 

stosowane w przypadku tradycyjnych materiałów budowlanych, nie zawsze są odpowiednie dla 

materiałów geopolimerowych. Zastosowanie tych technik zarówno przyspieszyłoby proces rozwoju 

kompozytów geopolimerowych, w szczególności stanowiłyby pomoc w zapewnieniu, że produkty 

końcowe są zoptymalizowane pod względem składu i wydajności [207]. 
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Podsumowanie i wnioski końcowe 

W ramach niniejszej pracy zrealizowany został cel główny pracy oraz cele szczegółowe. 

Otrzymano nowe kompozyty na osnowie geopolimeru, umacnianego włóknami kokosowymi, 

szklanymi oraz węglowymi, określono możliwości ich zastosowania jako materiałów konstrukcyjnych, 

w szczególności jako materiałów do zastosowań w budownictwie. Określono również ograniczenia 

związane z zastosowaniem nowych materiałów, a także przyszłe kierunki badań niezbędne do ich 

praktycznej aplikacji. Dokonano oceny możliwości zastosowania poszczególnych rodzajów włókien 

jako zbrojenia dla wybranych kompozytów na przygotowanej wcześniej osnowie geopolimerowej, 

w zależności od ich rodzaju i ilości oraz czasu sezonowania próbek. Dokonano analizy struktury 

i właściwości mechanicznych kompozytów na bazie geopolimerów oraz określono ich zachowania 

w zależności od ilości zbrojenia. Następnie na bazie otrzymanych wyników określono możliwości 

zastosowania otrzymanych kompozytów jako materiału konstrukcyjnego przyjaznego dla 

środowiska, w tym celu dokonano analizy dotychczas stosowanych materiałów konwencjonalnych 

na wybrane zastosowania konstrukcyjne i porównanie ich właściwości z otrzymanymi kompozytami. 

Przeprowadzone analizy wskazują na to, że wybrane kompozyty na osnowie geopolimeru 

umacnianego włóknami stanowią materiał konstrukcyjny, który cechują lepsze właściwości 

mechaniczne niż tradycyjnie stosowane materiały budowlane tj. betony. Dodatkowo 

przeprowadzone badania pozwalają na częściową pozytywną weryfikację tez szczegółowych: 

Teza szczegółowa 1: osnowa geopolimerowa zapewni projektowanym kompozytom 

odpowiednią wytrzymałość na ściskanie, porównywalną z konwencjonalnymi materiałami 

konstrukcyjnymi, w szczególności materiałami do zastosowań w budownictwie.  

Teza 1 została w pełni potwierdzona. Zgodnie z rezultatami badań na ściskanie materiał osnowy 

geopolimerowej posiada wytrzymałość na ściskanie przekraczającą 20 MPa, a więc porównywalną 

do najpopularniej stosowanych betonów - C16/20 (dawne oznaczenie: B20), które mają uniwersalne 

zastosowanie w budownictwie. Dodatkowo dodatek włókien, dla wszystkich kompozytów podniósł 

ich wytrzymałość na ściskanie do klas wyższych tj. C20/25 (dawne oznaczenie: B25) i 30 MPa C25/30 

(dawne oznaczenie: B30). 

Teza szczegółowa 2: włókna chemiczne (węglowe i szklane) oraz włókna naturalne - 

kokosowe będą koherentne z osnową geopolimerową. 

Teza 2 została częściowo potwierdzona. Wykazano koherencję włókien szklanych i węglowych 

z osnową geopolimerową, co z jednej strony pośrednio potwierdzają wartości właściwości 

mechanicznych (lepsze lub porównywalnej jak dla materiału osnowy), a bezpośrednim 

potwierdzeniem są obserwacje na skaningowym mikroskopie elektronowym. W przypadku włókien 

naturalnych – włókien kokosowych nie udało się potwierdzić tezy. Na obserwacjach mikroskopowych 

widoczny jest miejscowy bark koherencji w układzie włókno - osnowa. 

Teza szczegółowa 3: nowe kompozyty na zastosowania konstrukcyjne ze zbrojeniem będą 

charakteryzować się wyższą wytrzymałością na zginanie niż materiały bez zbrojenia. 

Teza 3 została częściowo potwierdzona. Wyraźny wzrost wartości wytrzymałości na zginanie jest 

widoczny dla kompozytów z udziałem włókien węglowych w ilości 1 i 2%. Niewielki przyrost 
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wytrzymałości na zginanie jest widoczny również dla 1% dodatku włókien szklanych i 2% dodatku 

włókien kokosowych. Dla pozostałych dodatków włókien tj. 2 i 5% włókien szklanych oraz 1 i 5% 

włókien kokosowych wartości wytrzymałości na zginanie były takie same jak materiału matrycy lub 

uległy pogorszeniu. 

Teza szczegółowa 4: możliwe jest zastosowanie nowych kompozytów jako materiałów 

konstrukcyjnych i zastąpienie nimi materiałów konwencjonalnych. 

Teza 4 została potwierdzona. Wybrane kompozyty mają właściwości mechaniczne pozwalające 

na zastosowanie ich jako materiałów konstrukcyjnych i zastąpienie nimi materiałów 

konwencjonalnych. Wprowadzenie materiałów do zastosowań aplikacyjnych wymaga jednak 

przeprowadzenia dalszych prac badawczych dotyczących ich właściwości użytkowych. 
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